
ةيساسألا ةحئاللا 
لجرلا ةحص  ةيعمجل 

خيراتب 1444/05/24 هـ  ( 05081 مقرب (  ةصخرم 

لوألا بابلا 
ضارغألاو فادهألاو  سيسأتلاو  تافيرعتلا 

لوألا لصفلا 
سيسأتلاو تافيرعتلا 

: ىلوألا ةداملا 
: اهنم لك  مامأ  ةنيبملا  يناعملا  ةحئاللا - اذه  يف  تدرو  امنيأ  ةيتآلا -  تارابعلاو  ظافلألاب  دصقي 

.ةيلهألا تاسسؤملاو  تايعمجلا  ماظن  ماظنلا :
.ةيلهألا تاسسؤملاو  تايعمجلا  ماظنل  ةيذيفنتلا  ةحئاللا  ةيذيفنتلا : ةحئاللا 

.ةيعمجلل ةيساسألا  ةحئاللا  ةحئاللا :
.يحبرلا ريغ  عاطقلا  ةيمنتل  ينطولا  زكرملا  زكرملا :

لجرلا ةحص  ةيعمج  ةيعمجلا :
.ةيعمجلا هاجت  مهتامازتلاب  اوفوأ  نيذلا  نيلماعلا  ءاضعألا  عومجم  نم  نوكتتو  ةيعمجلا ، يف  زاهج  ىلعأ  ةيمومعلا : ةيعمجلا 

ةينقتلاو مولعلل  زيزعلادبع  كلملا  ةنيدم  ةفرشملا : ةهجلا 
.تايعمجلا معد  قودنص  قودنصلا :

: ةيناثلا ةداملا 
ةيذـيفنتلا هتحئـالو  خــيراتو 1437/02/18ه ـ ( 61  ) مـقر ءارزوـلا  سلجم  رارقب  رداـصلا  ةــيلهألا  تاســسؤملاو  تاــيعمجلا  ماــظن  بجوـمب 

: مهؤامسأ ةيتآلا  صاخشألا  نم  ةيعمجلا  هذه  تسِّسُأ  دقف  خيراتو 1437/06/11ه ؛ـ ( 73739  ) مقر يرازولا  رارقلاب  ةرداصلا 

ةينطولامسالام ناونعلااهخيراتةيوهلا 

رطملا1 فسوي  نب  دمحم  نب  مامدلا10010955691451/04/13تيخب 

خيشلا2 نمحرلادبع  نب  لساب  نب  مامدلا10244901441450/03/28رامع 

ىسوملا3 ىسيع  نب  رهاط  نب  مامدلا10167667901449/08/16ضاير 

ءانهملا4 دمحا  نب  ىسوم  زربملا10754963391448/04/11دمحا 

دابعلا5 دمحم  نب  داوج  نب  نارهظلا10159500491444/06/04يلع 

سيرلا6 هللادبع  نب  زيزعلادبع  نب  مامدلا10206105391454/12/05هللادبع 

ريهزلا7 فيطللادبع  نب  دحاولادبع  تنب  مامدلا10618313901461/12/27هدهان 



ليادلا8 رافغلادبع  نب  مساق  نب  مامدلا10618308631462/04/18لداع 

ينابيحسلا9 دمحم  نب  حلاص  نارهظلا10509219131449/01/25ديهش 

يلعلا10 مظاك  نب  رفعج  نب  نارهظلا10589376711453/07/15دماح 

ةينطولامسالام ناونعلااهخيراتةيوهلا 

: ةثلاثلا ةداملا 
نم رارقب  زوــجيو  ةــحئاللا ، هذــه  يف  ةدراوــلا  هتاــصاصتخا  بـسح  ةرادــإلا  سلجم  سيئر  اــهلثميو  ةــيرابتعالا ، اهتيــصخش  ةــيعمجلل 

.كلذ ىلع  ديزي  اميف  هضيوفت  ةيمومعلا  ةيعمجلا 

: ةعبارلا ةداملا 
ةيقرشلا ةقطنملا  سيئرلا  ةيعمجلا  رقم  نوكي 

ةعمجملا / - ضايرلا ضايرلا  / - ضايرلا ربخلا  / - ةيقرشلا فوفهلا  / - ةيقرشلا مامدلا  / - ةيقرشلا يفارغجلا  اهتامدـخ  ميدــقت  قاـطنو 
ةدج - ةمركملا ةكم 

يناثلا لصفلا 
فارشإلاو فادهألا 

: ةسماخلا ةداملا 
: يتآلا قيقحت  ىلإ  ةيعمجلا  فدهت 

ثاحبالأ يف  ةصصختملا  ةيملعلا  تاودنلاو  تارمتؤملا  ميظنت   - 1
هتدوج نيسحتو  ينطولا  يثحبلا  جتانلا  ةدايز  لجأ  نم  ةيثحبلا  تافلاحتلا  صرف  قلخ   - 2

يثحبلا ءادألا  ريوطت   - 3

ثلاثلا لصفلا 
عورفلا ءاشنإ 

: ةسداسلا ةداملا 
ةحئـاللاو ةـيلهألا  تاسـسؤملاو  تاــيعمجلا  ماــظنل  اـًـقفو  زكرملا  ةــقفاوم  دـــعب  ةـــكلمملا  لــخاد  اــهل  عورف  ءاــشنإ  ةـــيعمجلل  زوــجي 

.ةيذيفنتلا

يناثلا بابلا 
ةرادإلا سلجمو  ةيمومعلا  ةيعمجلاو  ةيوضعلا  ماكحأو  ةيعمجلل  يرادإلا  ميظنتلا 

لوألا لصفلا 
يرادإلا ميظنتلا 



: ةعباسلا ةداملا 
: ةيتآلا ةزهجألا  نم  ةيعمجلا  نوكتت 

.ةيمومعلا ةيعمجلا   - 1
.ةرادإلا سلجم   - 2

.اهماهمو اهصاصتخا  رارقلا  ددحيو  ةرادإلا ، سلجم  وأ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  اهلكشت  يتلا  ةتقؤملا  وأ  ةمئادلا  ناجللا   - 3
.ةيذيفنتلا ةرادإلا   - 4

يناثلا لصفلا 
ةيوضعلا ماكحأ 

: ةنماثلا ةداملا 
(. لماع يفرش / : ) يهو عاونأ  ةعبرأ  ىلإ  ةيعمجلا  يف  ةيوضعلا  عونتت   - 1

سلجم ةيوضعل  حشرتلا  ةثدحتـسملا  تاـيوضعلا  عاونأ  نم  يـأل  قحي  ـالو  ةـيوضعلل ، ىرخأ  عاوـنأ  ثادحتـسا  ةـيعمجلل  زوـجي   - 2
.تايوضعلا كلت  بجومب  ةرادإلا 

 —. ةيعمجلا يف  ةيوضعلا   - 3

: ةعساتلا ةداملا 
، هتيوضع ةرادإلا  سلجم  لبقو  اهمايق  دعب  اهب  قحتلا  وأ  ةيعمجلا ، سيـسأت  يف  كرتشا  اذإ  ةـيعمجلا  يف  ًالماع  وضعلا  نوكي   - 1

.ةيعمجلا صصختل  نيسرامملا  وأ  نيمتهملا  وأ  نيصصختملا  نم  ناكو 
: ةيعمجلا يف  لماعلا  وضعلا  ىلع  بجي   - 2

.لاير ( 100) هرادقم ةيعمجلا  يف  يونس  كارتشا  عفد  ا - 
.اهفادهأ قيقحتل  اهيبوسنمو  ةيعمجلا  عم  نواعتلا  ب - 

.ةيعمجلاب ًاررض  قحلي  نأ  هنأش  نم  رمأ  يأب  مايقلا  مدع  ت - 
.ةيمومعلا ةيعمجلا  تارارقب  مازتلالا  ث - 

: يتأي ام  لماعلا  وضعلل  قحي   - 3
.ةيعمجلا ةطشنأ  يف  كارتشالا  أ - 

وأ ةيمومعلا  ةيعمجلا  نم  تناك  ءاوس  ةيعمجلا  يف  ةرداصلا  تارارقلا  اهنمو  اهقئاثوو  ةـيعمجلا  تادنتـسم  ىلع  عالطالا  ب - 
.مهريغ وأ  يذيفنتلا  ريدملا  وأ  ةرادإلا  سلجم 

تقوب ةيمومعلا  ةـيعمجلا  ىلع  اهــضرع  لـبقو  ةــيعمجلا  رقم  يف  اــهتاقفرمو  ةــيعمجلل  ةــيمومعلا  ةــينازيملا  ىلع  عــالطالا  ج - 
.فاك

.ةيمومعلا ةيعمجلا  روضح  د - 
.ةيعمجلاب هقاحتلا  خيرات  نم  رهشأ  ةتس  ىضمأ  اذإ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  تارارق  ىلع  تيوصتلا  ه - 

.يرود لكشب  ةيعمجلا  تاطاشن  نع  ةيساسألا  تامولعملا  يقلت  و - 
.ةيعمجلا رقم  يف  ةيلاملا  تادنتسملاو  رضاحملا  ىلع  عالطالا  ز - 

ةيعمجلا روضح  قـح  مهل  نيذـلا  ءاـضعألا  نم  عـم 25 % نماـضتلاب  يداـع  ريغ  عاـمتجال  داـقعنالل  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ةوـعد  ح - 
.ةيمومعلا

ردصي باطخب  وضعلا  بطاخت  نأ  ةيعمجللو  ةرادإلا ، سلجم  ىلإ  ههجوي  هنم  ردـصي  باطخب  ةـيعمجلا  بطاخي  نأ  وضعلل  ط - 
لجس يف  ةديقملا  هنيوانع  نم  يأ  ربع  هل  لسري  وأ  ًايـصخش ، وضعلا  ىلإ  ملـسي  سلجملا  هضوفي  نمم  وأ  ةرادإلا  سلجم  نم 



.ةيوضعلا
.ةيمومعلا ةيعمجلا  روضح  يف  هليثمتل  ءاضعألا  دحأل  ًةباتك  ةبانإلا  ي - 

.كارتشالا هدادسو  ةيعمجلاب  هقاحتلا  خيرات  نم  رهشأ  ةتـس  نع  لقت  ًةدم ال  دعب  كلذو  ةرادإلا ، سلجم  ةيوضعل  حشرتلا  ك - 
ةليـسولا ربع  باوجلا  ميدقت  هضوـفي  نـم  وأ  ةرادـإلا  سلجم  ىلعو  ةـحاتم ، ةليــسو  يأ  ربـع  ةـيعمجلا  ةـبطاخم  لـماعلا  وـضعلل   - 4

.ةيوضعلا لجس  يف  ديقملا  هناونع  ربع  وأ  اهتاذ 

: ةرشاعلا ةداملا 
هيلع ةلماعلا  ةيوضعلا  طورش  دحأ  قابطنا  مدع  رهظو  ةيعمجلل  ةيوضع  بلطب  مدقت  اذإ  ةيعمجلا  يف  اًبـستنم  وضعلا  نوكي   - 1

.اًبستنم ةيوضعلا  بلطب  مدقت  وأ  ًابستنم ، ًاوضع  هلوبقب  ةرادإلا  سلجم  نم  رارق  ردصو 
: ةيعمجلا يف  بستنملا  وضعلا  ىلع  بجي   - 2

.لاير هرادقم —  ةيعمجلا  يف  يونس  كارتشا  عفد  أ - 
.اهفادهأ قيقحتل  اهيبوسنمو  ةيعمجلا  عم  نواعتلا  ب - 

.ةيعمجلاب ًاررض  قحلي  نأ  هنأش  نم  رمأ  يأب  مايقلا  مدع  ج - 
.ةيمومعلا ةيعمجلا  تارارقب  مازتلالا  د - 

: يتأي ام  بستنملا  وضعلل  قحي   - 3
.ةيعمجلا ةطشنأ  يف  كارتشالا  أ - 

.ةيلام ةنس  لك  يرود  لكشب  ةيعمجلا  تاطاشن  نع  ةيساسألا  تامولعملا  يقلت  ب - 
.اهقئاثوو ةيعمجلا  تادنتسم  ىلع  عالطالا  ج - 

ربـع باوجلا  ميدـقت  هضوــفي  نــم  وأ  ةرادــإلا  سلجم  ىلعو  ةـــحاتم ، ةليـــسو  يأ  ربــع  ةـــيعمجلا  ةـــبطاخم  بــستنملا  وــضعلل  د - 
.ةيوضعلا لجس  يف  ديقملا  هناونع  ربع  وأ  اهتاذ  ةليسولا 

: ةرشع ةيداحلا  ةداملا 
ةيونعملا وأ  ةيداملا  هتمهاسم  ريظن  اهيف  ةيرخف  ةيوضع  هحنم  ةيمومعلا  ةيعمجلا  ىرت  نم  ةيعمجلا  يف  اًيرخف  اًوضع  نوكي   - 1

.ةيعمجلل
.سلجملا تاعامتجا  روضح  يرخفلا  وضعلل  قحي  ال   - 2

حيـشرت الو  ةيمومعلا  ةيعمجلا  روضح  ـالو  اـهقئاثوو  ةـيعمجلا  تادنتـسم  نم  يأ  ىلع  عـالطالا  بلط  يرخفلا  وـضعلل  قـحي  ـال   - 3
.داقعنالا ةحص  هروضحب  تبثي  الو  ةرادإلا ، سلجم  ةيوضعل  هسفن 

ةليـسولا ربع  باوجلا  ميدقت  هضوـفي  نـم  وأ  ةرادـإلا  سلجم  ىلعو  ةـحاتم ، ةليــسو  يأ  ربـع  ةـيعمجلا  ةـبطاخم  يرخفلا  وـضعلل   - 4
.ةيوضعلا لجس  يف  ديقملا  هناونع  ربع  وأ  اهتاذ 

: ةرشع ةيناثلا  ةداملا 
لاجم يف  هزيمت  ريظن  ةرادـإلا  سلجمب  ةيفرـش  ةـيوضع  هحنم  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ىرت  نم  ةـيعمجلا  يف  اًيفرـش  اًوـضع  نوـكي   - 1

.ةيعمجلا لمع 
.تيوصتلا قح  هل  نوكي  نأ  نود  سلجملا  تاعامتجا  يف  يفرشلا  وضعلا  ةوعد  ةرادإلا  سلجمل  زوجي   - 2

ةحص هروضحب  تبثي  الو  ةرادإلا  سلجم  ةيوضعل  هسفن  حيشرت  الو  ةيمومعلا  ةيعمجلا  روضح  بلط  يفرشلا  وضعلل  قحي  ال   - 3
.ةرادإلا سلجم  داقعنا 

ةليـسولا ربع  باوجلا  ميدقت  هضوـفي  نم  وأ  ةرادـإلا  سلجم  ىلعو  ةـحاتم ، ةليـسو  يأ  ربـع  ةـيعمجلا  ةـبطاخم  يفرـشلا  وـضعلل   - 4
.ةيوضعلا لجس  يف  ديقملا  هناونع  ربع  وأ  اهتاذ 



: ةرشع ةثلاثلا  ةداملا 
نم يأ  ةـسرامم  هل  قحي  ـالو  اـهيلإ ، يمتني  يتـلا  ةـيوضعلا  عون  بسح  ددـحملا  كارتشـالا  عفدـي  نأ  ةـيعمجلا  يف  وـضع  لـك  ىلع  بجي 

: يتآلا بسح  كارتشالا  ماكحأ  نوكتو  كارتشالا ، دادسب  هلالخإ  ةلاح  يف  هقوقح 
عم ةرادــإلا ، سلجم  هررقي  اـمو  وـضعلا  بـلط  بـسحو  ةيرهــش  ةــلودج  ىلع  ءاـنب  وأ  ةنــسلا ، يف  ةرم  ةــيوضعلا  كارتـشا  ىَّدؤـي   - 1

: يتآلا ةاعارم 
.ةيلاملا ةنسلا  ةياهن  لبق  يونسلا  كارتشالا  ءادأ  بوجو  أ - 

.اهب هتيوضع  ءاهتنا  لاح  يف  ةيعمجلا  يف  هيلع  ةقحتسملا  غلابملا  دادس  نم  وضعلا  ىفعي  ال  ب - 
نم ةـيقبتملا  ةدـملا  يزاوي  ام  ةبـسن  الإ  كارتشـالا  نـم  يدؤـي  ـالف  ةـيلاملا ، ةنــسلا  لـالخ  ةـيعمجلا  ىلإ  ءاـضعألا  دــحأ  مـضنا  اذإ   - 2

.ةيعمجلل ةيلاملا  ةنسلا 
.ةيمومع ةيعمج  برقأ  داقعنا  دعوم  ىلإ  نيددسملا  ريغ  ةيعمجلا  ءاضعأ  لاهمإ  سلجملل  زوجي   - 3

: ةرشع ةعبارلا  ةداملا 
: ةيتآلا تالاحلا  نم  يأ  يف  كلذو  ةرادإلا  سلجم  نم  ردصي  ببسم  رارقب  وضعلا  نع  ةيوضعلا  ةفص  لوزت 

يف ةيعمجلا  قح  نود  كلذ  لوحي  الو  ةرادإلا ، سلجم  ىلإ  وضعلا  همدقي  يطخ  بلط  ىلع  ءانب  كلذو  ةـيعمجلا ، نم  باحـسنالا   - 1
.هيدي تحت  نوكت  لاومأ  وأ  هيلع  تاقحتسم  يأب  هتبلاطم 

.ةافولا  - 2
.ةيوضعلا طورش  نم  ًاطرش  دقف  اذإ   - 3

: ةيمومعلا ةيعمجلا  ريدقت  بسحو  ةيتآلا  تالاحلا  نم  يأ  يف  كلذو  ةيوضعلا ، بحسب  ةيمومعلا  ةيعمجلا  نم  رارق  ردص  اذإ   - 4
.ةيعمجلاب ًايبدأ  وأ  ًايدام  ًاررض  قحلي  نأ  هنأش  نم  فرصت  ىلع  وضعلا  مدقأ  اذإ  أ - 

.يصخش ضرغل  ةيعمجلا  يف  هتيوضع  لالغتساب  وضعلا  ماق  اذإ  ب - 
.ةرشع ةيناثلا  ةداملا  يف  درو  امل  اًقفو  هقاقحتسا  دعوم  نع  كارتشالا  ءادأ  نع  وضعلا  رخأت  اذإ   - 5

: ةرشع ةسماخلا  ةداملا 
نم غالبإ  ةحئاللا  هذـه  نم  ةرـشع  ةـعبارلا  ةداملا  نم  و(5 ) و(4 ) ( 3  ) مـقر ةــيوضعلا  لاوز  تـالاح  يف  ةرادـإلا  سلجم  ىلع  بـجي   - 1

.ضارتعالاب هقحو  هتيوضع  لاوزب  ًايطخ  هتيوضع  تلاز 
تبي نأ  سلجملا  ىلعو  هـيلإ ، ةـيوضعلا  درل  ةرادإلا  سلجم  ىلإ  ًاـبلط  مدـقي  نأ  ةـيوضعلا  لاوز  ببـس  ءاـفتنا  دـعب  وضعلل  زوجي   - 2

.وضعلا ىلإ  هغلبيو  ببسم  رارقب  بلطلا  يف 
وأ ًاكارتشا  ناك  ءاوس  ةـيعمجلل  وضعلا  هعفد  غلبم  يأ  دادرتساـب  ةـبلاطملا  هتثرول  ـالو  هتيوـضع  تلاز  نم  وأ  وـضعلل  زوـجي  ـال   - 3

.اهريغ وأ  ًاعربت  وأ  ًةبه 

ثلاثلا لصفلا 
ةيمومعلا ةيعمجلا 

: ةرشع ةسداسلا  ةداملا 
اهئاضعأل ةمزلم  اهتارارق  نوكتو  ةيعمجلا ، يف  ةطلـس  ىلعأ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  ُّدَُعت  ةفرـشملا ، ةهجلاو  زكرملا  تايحالـص  ةاعارمب 

.ةيعمجلا ةزهجأ  ةيقبلو  ةفاك ،

: ةرشع ةعباسلا  ةداملا 



اهيلإ نيبـستنملا  ءاـضعألا  ريغل  قــحي  ــالو  مــهريغ ، نود  اــهئاضعأ  ىلع  ةروــصحم  ةـــيعمجلا  تامدـــخ  نوــكت  ةـــقلغملا : ةـــعفنملا   - 1
عامتجا لوأ  يف  ةيمومعلا  ةيعمجلا  رعشي  نأ  سلجملا  ىلعو  ةرادإلا ، سلجم  نم  ببسم  رارقب  الإ  اهتامدخ  نم  يأ  نم  ةدافتـسالا 

.صوصخلا اذهب  ةرداصلا  هترارقب  اهل 
اهعـضي يتلا  ريياـعملا  وأ  طورــشلا  هـيلع  قــبطنت  نـمل  قــحيو  عــمتجملا ، موــمعل  ةــيعمجلا  تامدــخ  نوــكت  ةــحوتفملا : ةــعفنملا   - 2

كلت نـم  يأ  ىلع  لوـصحلل  كارتـشا  يأ  عـفد  وأ  ةـيعمجلا  يف  كارتشـالا  مزلي  ـالو  ةـيعمجلا ، تامدـخ  نـم  ةدافتــسالا  ةرادـإلا  سلجم 
.تامدخلا

: ةرشع ةنماثلا  ةداملا 
: ةيتآلا طورشلاو  تالاحلل  ًاقفو  بلطلا  عم  لماعتيو  هيف ، تبلاو  ةيعمجلل  ةيوضعلا  بلط  يف  رظنلاب  ةرادإلا  سلجم  صتخي 

: يتآلا هيف  طرتشيف  ةيعيبطلا  ةفصلا  يوذ  نم  ًاصخش  ةيوضعلا  بلاط  ناك  اذإ   - 1
.ةيسنجلا يدوعس  نوكي  نأ  أ - 

.ةرشع ةنماثلا  نع  هرمع  لقي  اّلأ  ب - 
ةيلهألا لماك  نوكي  نأ  ج - 

.كولسلاو ةريسلا  نسح  نوكي  نأ  د - 
.هرابتعا هل  َّدري  ملو  ةنامألا ، وأ  فرشلاب  ةلخم  ةميرج  يف  هتنادإب  يئاهن  مكح  هقحب  ردص  دق  نوكي  اّلأ  ه - 

.ةيوضعلا كارتشا  دادسب  مازتلالا  و - 
هتماقإ لحمو  ةينطولا  ةيوهلا  مقرو  هتيسنجو  هنسو  هبقلو ، ةينطولا  هتيوه  بسح  همسا  نمضتي  مامضنالل  ًابلط  مدقي  نأ  ز - 

.ةينطولا هتيوه  نم  ةروص  هبلطب  قفريو  لاوجلا ، فتاهلا  مقرو  ينورتكلإلا  ديربلا  لمشي  امب  لصاوتلا  تانايبو  هتنهمو ،
: يتآلا هيف  طرتشيف  ةصاخلا  وأ  ةيلهألا  تاهجلا  نم  ةيرابتعالا  ةفصلا  يوذ  نم  ًاصخش  ةيوضعلا  بلاط  ناك  اذإ   - 2

.ايدوعس نوكي  نأ  أ - 
.ةيوضعلا كارتشا  دادسب  مازتلالا  ب - 

، ينطولا هناونعو  صيخرتلا  وأ  ليجستلا  مقرو  هتيسنجو  ةيمسرلا  ةقيثولا  بسح  همـسا  نمـضتي  مامـضنالل  ًابلط  مدقي  نأ  ج - 
كص وأ  صيخرتلا  وأ  يراجتلا  لجـسلا  نم  ةروص  هبلطب  قفريو  فتاهلا ، مقرو  ينورتكلإلا  دـيربلا  لمـشي  امب  لـصاوتلا  تاـنايبو 

.لوعفملا يراس  نوكيو  هل ، مكاحلا  ماظنلل  ًاقفو  ةيماظنلا  هتلاح  تبثي  ام  وأ  ةيفقولا ،
يوذ نـم  صخـشلا  ةـيوضع  يف  ةــبجاولا  طورــشلا  هـيف  رفوــتت  نأ  بــجيو  ةــيعيبطلا ، ةفــصلا  يوذ  نــم  هــل  ًــالثمم  نــيعي  نأ  د - 

.ةيعيبطلا ةفصلا 

: ةرشع ةعساتلا  ةداملا 
: يتآلاب ةيداعلا  ةيمومعلا  ةيعمجلا  صتخت  ةيذيفنتلا ؛ ةحئاللاو  ماظنلا  هيلع  صن  ام  ةاعارم  عم 

.اهتشقانم دعب  اهدامتعاو  ةيهتنملا ، ةيلاملا  ةنسلل  ةيلاملا  مئاوقلا  نع  تاباسحلا  عجارم  ريرقت  ةسارد   - 1
.ةديدجلا ةيلاملا  ةنسلل  ةيريدقتلا  ةينازيملا  عورشم  رارقإ   - 2

ةيلاملا ةنـسلل  ةحرتقملا  ةطخلاو  ةـيهتنملا ، ةـيلاملا  ةنـسلل  اـهتاطاشنو  ةـيعمجلا  لاـمعأ  نع  ةرادـإلا  سلجم  ريرقت  ةـشقانم   - 3
.هنأش يف  هارت  ام  ذاختاو  ةديدجلا ،

.هتالاجم حارتقاو  ةيعمجلا ، لاومأ  رامثتسا  ةطخ  رارقإ   - 4
.قباسلا ةرادإلا  سلجم  ةمذ  ءاربإو  مهتيوضع ، ةدم  ديدجتو  ةرادإلا ، سلجم  ءاضعأ  باختنا   - 5

.هباعتأ ديدحتو  ةيعمجلا ، تاباسح  ةعجارمل  هل ؛ صخرم  ينوناق  بساحم  نييعت   - 6
.تدجو نإ  ةيعمجلا  ىلع  هتاظحالمو  زكرملا  تابطاخم   - 7

يف سلجملا  ضيوــفتو  كــلذ ، ماــمتإ  يف  ةرادــإلا  سلجم  ضيوــفتو  عيبــلا  وأ  ءارــشلاب  ةــيعمجلا  لوــصأ  نــم  يأ  يف  فرــصتلا   - 8



.ةيرامثتسالا تاعورشملا  ةماقإ  وأ  ةيعمجلا  لاومأ  نم  ضئافلا  رامثتسا 
.لامعألا لودج  ىلع  ةجردم  نوكت  ىرخأ  عيضاوم  ةيأ   - 9

: نورشعلا ةداملا 
: يتآلاب ةيداعلا  ريغ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  صتخت  ةيذيفنتلا ، ةحئاللاو  ماظنلا  هيلع  صن  ام  ةاعارم  عم 

ةيوضع يف  ةرغاشلا  زكارملا  لغشي  نم  باختناو  هنع ، ةيوضعلا  طاقسإ  وأ  ةرادإلا ، سلجم  ءاضعأ  نم  يأ  ةلاقتسا  يف  تبلا   - 1
.ةرادإلا سلجم 

.ةرادإلا سلجم  تارارق  نم  هارت  ام  ءاغلإ   - 2
.ىرخأ ةيعمج  يف  ةيعمجلا  جامدنا  حارتقا   - 3

.ةحئاللا هذه  ليدعت  رارقإ   - 4
.ًايرايتخا ةيعمجلا  لح   - 5

: نورشعلاو ةيداحلا  ةداملا 
ةقفاوم دـعب  ـالإ  ةـيداعلا  ريغ  ةــيمومعلا  ةــيعمجلا  تارارق  يرــست  ـالو  اهرودــص ، روـف  ةــيداعلا  ةــيمومعلا  ةــيعمجلا  تارارق  يرــست 

.زكرملا

: نورشعلاو ةيناثلا  ةداملا 
.هيف ةجردم  ريغ  لئاسم  يف  رظنت  نأ  اهل  زوجي  الو  اهلامعأ ، لودج  يف  ةجردملا  تاعوضوملا  رظنب  ديقتت  نأ  ةيعمجلا  ىلع  بجي 

: نورشعلاو ةثلاثلا  ةداملا 
: يتأي ام  ةوعدلا  ةحصل  طرتشيو  ةيمومعلا ، ةيعمجلا  ءاضعأ  هضوفي  نم  وأ  ةرادإلا  سلجم  سيئر  وعدي 

.ةيطخ نوكت  نأ   - 1
.ًاماظن ةيعمجلا  ةوعد  هل  قحي  نم  وأ  هضوفي  نم  وأ  ةيعمجلا  ةرادإ  سلجم  سيئر  نم  ةرداص  نوكت  نأ   - 2

.ةيمومعلا ةيعمجلا  لامعأ  لودج  ىلع  لمتشت  نأ   - 3
.هداقعنا ةعاسو  هخيراتو  عامتجالا  ناكم  حوضوب  ددحت  نأ   - 4

.لقألا ىلع  ًايميوقت  ًاموي  رشع  ةسمخب  ددحملا  دعوملا  لبق  ةفرشملا  ةهجلاو  زكرملاو  وضعلا  ىلإ  اهميلست  متي  نأ   - 5

: نورشعلاو ةعبارلا  ةداملا 
لالخ ةنـس  لـكل  لوـألا  عاـمتجالا  دــقعي  نأ  ىلع  ةــيلام ، ةنــس  لـك  لـقألا  ىلع  ةدــحاو  ةرم  ًاـيداع  ًاــعامتجا  ةــيمومعلا  ةــيعمجلا  دــقعت 

وأ ةرادإلا ، سلجم  نم  وأ  زكرملا  نم  بَّبَسُم 
ٍ

بلطب 
ٍ

الإ  ًايداع  ريغ  ًاعامتجا  ةيمومعلا  ةيعمجلا  دقعت  الو  اهنم ، ىلوألا  ةعبرألا  رهشألا 
.ةيمومعلا ةيعمجلا  روضح  قح  مهل  نيذلا  ءاضعألا  نم   %( 25  ) نع لقي  ددع ال  بلطب 

: نورشعلاو ةسماخلا  ةداملا 
ام ةـبانإلا  ةحـصل  طرتشيو  هـنع ، تيوـصتلاو  عاـمتجالا  روـضح  يف  هـلثمي  رخآ  ًاوـضع  هـنع  بـيني  نأ  ةــيمومعلا  ةــيعمجلا  وـضعل  زوـجي 

: يتأي
.ةيّطخ ةبانإلا  نوكت  نأ   - 1

.هضوفي نم  وأ  ةرادإلا  سلجم  سيئر  ةبانإلا  لبقي  نأ   - 2
.دحاو وضع  نم  رثكأ  نع  وضعلا  بوني  الأ   - 3



.ةرادإلا سلجم  ءاضعأ  نم  يأ  ةبانإ  زوجي  ال   - 4

: نورشعلاو ةسداسلا  ةداملا 
باختنا ادع  اميف  كلذو  ةيصخش ، ةحلصم  هيف  هل  تناك  اذإ  رارق  يأ  ىلع  تيوصتلا  يف  كارتشالا  ةيمومعلا  ةيعمجلا  وضعل  زوجي  ال 

.ةرادإلا سلجم  ءاضعأ 

: نورشعلاو ةعباسلا  ةداملا 
دقعي رخآ  دعوم  ىلإ  عامتجالا  َلِّجُأ  كلذ  ققحتي  مل  نإف  اهئاضعأ ، فصن  نم  رثكأ  هرـضح  اذإ  ًاحيحـص  ةيمومعلا  ةيعمجلا  عامتجا  دعي 

ىلإ ةبــسنلاب  ةــلاحلا  هذــه  يف  عاـمتجالا  نوـكيو  لوـألا ، عاـمتجالا  دــعوم  نـم  ًاـموي  رــشع  ةــسمخ  اـهاصقأو  ةــعاس  اـهلقأ  ةدــم  لـالخ 
ىلإ ةبسنلاب  ءاضعألا  يلامجإ  نم   %( 25  ) نع لقي  امبو ال  نيرـضاحلا ، ءاضعألا  ددع  ناك  امهم  ًاحيحـص  ةيداعلا  ةيمومعلا  ةيعمجلا 

.ةيداعلا ريغ  ةيمومعلا  ةيعمجلا 
.نيرضاحلا ءاضعألا  ددع  ةيبلغأب  ةيداعلا  ةيمومعلا  ةيعمجلا  تارارق  ردصت   - 1

.اهيلع زكرملا  ةقفاوم  دعب  الإ  يرست  الو  نيرضاحلا ، ءاضعألا  ددع  يثلث  ةيبلغأب  ةيداعلا  ريغ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  تارارق  ردصت   - 2

: نورشعلاو ةنماثلا  ةداملا 
ددع هيف  ددحيو  تاباختنالا ، ةنجل  ليكشت  رارق  ةرادإلا - سلجم  ءاضعأ  باختنا  قبـسي  يذلا  عامتجالا  يف   - ةيمومعلا ةيعمجلا  ردُصت 

يهتنيو ةحئاللا ، هذـه  اهددـحت  يتلا  تاءارجإلا  قفو  سلجملا  ءاضعأ  باـختنا  ةـيلمع  ةرادإ  اـهتمهم  نوكيو  ةـنجللا ، ءاـضعأ  ءامـسأو 
: يتآلا ةنجللا  يف  طرتشيو  ديدجلا  سلجملا  ءاضعأ  ءامسأ  نالعإب  ةنجللا  رود 

.نينثا نع  اهءاضعأ  ددع  لقي  الأ   - 1
.ةرادإلا سلجم  ةيوضعل  مهسفنأ  نوحشريس  نيذلا  ريغ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  نم  اهؤاضعأ  نوكي  نأ   - 2

: نورشعلاو ةعساتلا  ةداملا 
: يتآلل ًاقفو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  باختنا  ريس  تاءارجإ  نوكت  ةيذيفنتلا ، ةحئاللاو  ماظنلا  ماكحأ  ةاعارم  عم 

سلجم ةيوضعل  حشرتلا  باب  حـتف  نع  طورـشلا  هيلع  قبطنت  نمم  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ءاـضعأ  عيمجل  ةرادـإلا  سلجم  نلعي   - 1
.لقألا ىلع  ًاموي  نينامثو  ةئامب  ةرادإلا  سلجم  ةدم  ةياهن  لبق  كلذو  ديدجلا ، ةرادإلا 

.ةرادإلا سلجم  ةدم  ةياهن  نم  ًاموي  نيعست  لبق  حشرتلا  باب  لفقي   - 2
نم عوبـسأ  لالخ  كـلذو  ضرغلا  اذـهل  زكرملا  نـم  دــعملا  جذوـمنلا  قـفو  زكرملا  ىلإ  نيحــشرتملا  ءامــسأ  ةرادـإلا  سلجم  عـفري   - 3

.حشرتلا باب  لفق 
رقم يف  زكرملا  نـــم  ةدراوـــلا  نيحـــشرتملا  ءامـــسأ  ةـــمئاق  ضرع  ةرادــإلا  سلجم  عــم  قيـــسنتلاب  تاــباختنالا  ةـــنجل  ىلع  بــجي   - 4

.لقألا ىلع  ًاموي  رشع  ةسمخب  ةرادإلا  سلجم  ةدم  ةياهن  لبقو  ينورتكلإلا ، اهعقوم  وأ  ةيعمجلا 
ةرادإلا سلجم  ىلعو  نيحـشرتملا ، ةـمئاق  نم  يداـعلا  اـهعامتجاب  دـيدجلا  ةرادـإلا  سلجم  ءاـضعأ  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  بختنت   - 5

.باختنالا خيرات  نم  ىصقأ  دحك  ًاموي  رشع  ةسمخ  لالخ  مهباختنا  مت  نيذلا  ءاضعألا  ءامسأب  زكرملا  ديوزت  ديدجلا 
ةيذيفنتلا ةحئاللاو  ماظنلل  ًاقبط  اهريـس  نم  دكأتلل  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  باختنا  ةـيلمع  روضحل  هيفظوم  دـحأ  زكرملا  بدـتني   - 6

.ةحئاللاو
.ديدج ةرادإ  سلجم  باختنا  نيحل  ةيلاملا  نود  ةيرادإلا  هماهم  ةسرامم  يف  رمتسي  ةرادإلا  سلجم  ةرود  ءاهتنا  دنع   - 7

عبارلا لصفلا 
ةرادإلا سلجم 



: نوثالثلا ةداملا 
امل ًاقفو  نيلماعلا  ةيمومعلا  ةـيعمجلا  ءاـضعأ  نيب  نم  مهباـختنا  متي  ًاوـضع ، ( 13/11/9/7/5  ) نم نّوكم  ةرادإ  سلجم  ةـيعمجلا  ريدـي 

.ةحئاللا هذه  هددحت 

: نوثالثلاو ةيداحلا  ةداملا 
.تاونس عبرأ  ةرادإلا  سلجمل  ةدحاولا  ةرودلا  ةدم  نوكت 

: نوثالثلاو ةيناثلا  ةداملا 
ام ةرادـإلا  سلجم  ةـيوضعل  حـشرتي  نميف  طرتـشيو  ةرادـإلا ، سلجم  ةـيوضعل  هـسفن  حيـشرت  ةـيعمجلا  يف  لـماع  وـضع  لـكل  قـحي 

: يتأي
.ًايدوعس نوكي  نأ   - 1

.ةيلهألا لماك  نوكي  نأ   - 2
.رهشأ ةتس  نع  لقت  ًةدم ال  ةيمومعلا  ةيعمجلا  يف  ًالماع  ًاوضع  َنوكي  نأ   - 3

.ةنس ( 21  ) نع هرمع  لقي  الأ   - 4
.زكرملا ةقفاومب  الإ  ةفرشملا  ةهجلا  وأ  زكرملا  يف  ةيعمجلا  ىلع  فارشإلاب  ةصتخملا  ةرادإلا  يف  نيلماعلا  نم  نوكي  الأ   - 5

.ةيعمجلا هاجت  ةيلاملا  تامازتلالا  عيمج  ىّفو  دق  نوكي  نأ   - 6
.هرابتعا هيلإ  َّدُر  دق  نكي  مل  ام  ةنامألاو  فرشلاب  ةلخم  ةميرج  يف  هتنادإب  يئاهن  مكح  هقح  يف  ردص  نوكي  الأ   - 7

.زكرملا ةقفاومب  الإ  يلاوتلا  ىلع  نيتقباس  نيترود  نم  رثكأل  ةرادإلا  سلجم  يف  ًاوضع  نوكي  الأ   - 8
.سلجملل هحشرت  ىلع  زكرملا  ةقفاوم   - 9

: نوثالثلاو ةثلاثلا  ةداملا 
باختنالا ةيلمع  متت  كلذ  ادع  اميفو  ضرغلا ، اذهل  زكرملا  اهدمتعي  يتلا  ةينقتلا  لئاسو  لالخ  نم  ةرادإلا  سلجم  باختنا  ةيلمع  متت 

: ةيتآلا تاءارجإلل  ًاقفو 
لبق ديدجلا  ةرادإلا  سلجم  ةيوضعل  حشرتلل  ةيمومعلا  ةيعمجلا  ءاضعأ  عيمج  ىلإ  ًاّيطخ  ةوعدـلا  ةرادإلا  سلجم  سيئر  هجوُي   - 1

: ةيتآلا ليصافتلا  ةوعدلا  نمضتتو  لقألا ، ىلع  ًاموي  نينامثو  ةئامب  يلاحلا  ةرادإلا  سلجم  ةدم  ةياهن 
.ةيوضعلل حشرتلا  طورش  أ - 

.حشرتلل اهتئبعت  بولطملا  جذامنلا  ب - 
.ةيتاذلا ةريسلاو  ةينطولا  ةيوهلا  ةقاطب  ةروص  صوصخلا  هجو  ىلع  اهنمو  حشرتلل ، اهميدقت  بولطملا  تادنتسملا  ج - 

.هلفق خيراتو  ةيوضعلل  حشرتلا  باب  حتف  خيرات  د - 
.ةرادإلا سلجم  ةدم  ةياهن  نم  ًاموي  نيعست  لبق  حشرتلا  باب  لفقُي   - 2

مل يتلا  وأ  طورـشلا  اـهيلع  قـبطنت  ـال  يتـلا  تاـبلطلا  داعبتـساب  موـقيو  حـشرتلا  تاـبلط  هضوـفي  نـم  وأ  ةرادـإلا  سلجم  سردـي   - 3
.حشرتلل ةددحملا  ةدملا  لالخ  درت  مل  يتلا  وأ  تادنتسملا  لمكتست 

زكرملا هدـعي  جذومن  قفو  زكرملا  ىلإ  طورـشلا ؛ مـهيلع  قـبطنت  نيذـلا  نيحـشرملا  عـيمج  ءامــسأب  ةـمئاق  ةرادـإلا  سلجم  عـفري   - 4
.حشرتلا باب  لفق  نم  عوبسأ  لالخ  كلذو  ضرغلا  اذهل 

.نعطلل لباق  ريغو  ًايئاهن  اهرارق  دعيو  نيحشرملل  ةيئاهنلا  ةمئاقلا  زكرملا  دمتعي   - 5
ددحيو ةيعمجلا ، رقم  لخدـم  يفو  ةـيعمجلل  ينورتكلـإلا  عـقوملا  يف  ةـيتاذلا  هتريـس  ضرع  زكرملا  هيلع  قـفاو  حـشرم  لـكل  حاـتي   - 6

.اهيواستو نيحشرتملا  نيب  صرفلا  ةلادع  كلذ  يف  ىعاري  نأ  ىلع  هتاحاسمو  ضرعلا  تاطارتشا  سلجملا 
: كلذ نمو  اهمزاول ، ريفوتو  تاباختنالل  ةئيهتلا  ةمهم  ةرادإلا  سلجم  ىلوتي   - 7



ةيعمجلا رقم  جراخ  زراب  ناكم  يف  تاباختنالل  قباسلا  عوبسألا  يف  زكرملا  نم  نيدمتعملا  نيحـشرملا  ءامـسأب  ةمئاق  عضو  أ - 
.تاباختنالا ةعاق  يفو 

.اهبودنم روضح  بلطو  هنامزو  باختنالا  ناكمب  زكرملا  ةبطاخم  ب - 
.ةيعمجلل يرادإلا  قاطنلا  لخاد  اهنامزو  تاباختنالا  ناكم  نع  نالعإ  ج - 

.عارتقالا قودنصو  يرسلا  عارتقالا  ناكم  كلذ  يف  امب  ةيباختنالا  تاودألاو  رقملا  زيهجت  د - 
.اهيلع نيوضع  عيقوتو  اهمتخو  عارتقالا  قاروأ  دامتعا  ه - 

.تاباختنالا رضحم  ةباتكو  ةجيتنلا  نالعإب  ةنجللا  رود  يهتنيو  ةيباختنالا ، ةيلمعلا  ةرادإ  تاباختنالا  ةنجل  ةمهم  نوكت   - 8
: يتآلل ًاقفو  ةيباختنالا  ةيلمعلا  ىلع  فارشإلا  تاباختنالا  ةنجل  ىلوتت   - 9

.نيبخانلا لجس  يف  همسا  مامأ  ريشأتلاو  ةيمومعلا  ةيعمجلا  وضع  ةيوه  نم  دكأتلا  أ - 
.اهؤاهنإو تيوصتلا  ةدم  ديدمت  ب - 

.حّشرم لك  اهيلع  لصح  يتلا  تاوصألا  دع  ج - 
ءاـغلإ مـتي  نيرـضاحلا  ددـع  نـع  تاوصــألا  ددــع  ةداــيز  ةــلاح  يفو  نيعرتــقملا ، ددــع  عــم  هتنراــقمو  تاوصــألا  ددــع  نــم  دــكأتلا  د - 

.ًاموي رشع  ةسمخ  نع  ديزت  ةدم ال  لالخ  وأ  هسفن  عامتجالا  يف  هتداعإو  باختنالا 
لاـح يفو  سلجملا ، ءاـضعأ  ددـع  بـسحب  تاوصـألا  رثـكأ  ىلع  نولـصحي  نيذـلا  مـهو  تاـباختنالا  يف  نيزئاـفلا  ءامــسأ  نـالعإ  ه - 

.امهدحأ لزانتي  مل  ام  ةعرقلا ، ىلإ  أجليف  ريخألا  دعقملاب  زئافلل  تاوصألا  يواست 
.تاوصألا بسحو  نيزئافلا  ءاضعألل  نولاتلا  ةسمخلا  نوحشرتملا  مهو  نييطايتحالا  سلجملا  ءاضعأب  ةمئاق  دادعإ  و - 

ددـعو ءاضيبلاو ، ةاغلملاو  ةحيحـصلا  قاروـألاو  قودنـصلا  يف  قاروـألا  ددـع  نمـضتي  ةـيباختنالا  ةـيلمعلل  يماـتخ  رـضحم  ُّدـعُي   - 10
قداصيو اهؤاضعأو ، باختنالا  ةـنجل  سيئر  هعقويو  ىلعألا ، حـشرملا  نم  ًايلزانت  اهبيترتو  حـشرم  لك  اهيلع  لـصح  يتلا  تاوصـألا 

.زكرملا بودنم  هيلع 
.ةيعمجلا فلم  يف  هجاردإل  زكرملا  بودنمل  ةروص  ملستو  اهتالجس ، يف  رضحملا  لصأب  ةيعمجلا  ظفتحت   - 11

جمانربو عامتجا  لوأ  دعوم  دـيدحتو  يلاملا  فرـشملاو  بئانلاو  سيئرلا  باختنا  هيف  متي  ًاـيروف  ًاـعامتجا  ةرادـإلا  سلجم  دـقعي   - 12
.هلمع

.ةيعمجلا لجس  يف  ةرادإلا  سلجمل  ديدجلا  ليكشتلا  رشني   - 13

: نوثالثلاو ةعبارلا  ةداملا 
عفري نأ  ةــلاحلا  هذــه  يف  سلجملا  ىلعو  زكرملا  ةـقفاومب  ـالإ  ةرادـإلا  سلجم  ةــيوضعو  ةــيعمجلا  يف  ةــفيظولا  نـيب  عـمجلا  زوـجي  ـال 

.ًابَّبسم نوكيو  زكرملل  بلطلا 

: نوثالثلاو ةسماخلا  ةداملا 
وضعلاب سلجملا  باصن  لاـمكإ  مـتيف  ناـك ؛ ببـس  يـأل  هئاـضعأ  دـحأ  وأ  هبئاـن  وأ  ةرادـإلا  سلجم  سيئر  ناـكم  روغـش  لاـح  يف   - 1

.سلجملا ليكشت  داعيو  ةريخألا ، تاباختنالا  يف  ًاتاوصأ  رثكألا  يطايتحالا 
زكرملا نيعيف  مهتلاقتسا ؛ نيعمتجم  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  مدـق  اذإ  وأ  زكرملا  نم  بَّبـسم  رارقب  ًاـيلك  سلجملا  لـح  ةـلاح  يف   - 2

نيتـس لـالخ  كـلذو  دـيدج ، ةرادإ  سلجم  باـختناو  داـقعنالل  ةـيمومعلا  ةــيعمجلا  ةوـعد  هماـهم  نـم  نوـكت  نأ  ىلع  ًاـتقؤم ، ًاـسلجم 
.هنييعت خيرات  نم  ًاموي 

: نوثالثلاو ةسداسلا  ةداملا 
ًاموي ( 15  ) لبق ءاضعألا  ىلإ  اههجوي  هضوفي  نم  وأ  سلجملا  سيئر  نم  ةوعد  ىلع  ءانب  ًاـعامتجا  ةـيعمجلا  ةرادإ  سلجم  دـقعي   - 1



: ةيتآلا تانايبلا  ةوعدلا  لمتشت  نأ  ىلع  عامتجالا ، دعوم  نم  لقألا  ىلع 
.ةيطخ نوكت  نأ  أ - 

.ًاماظن ةيعمجلا  ةوعد  هل  قحي  نم  وأ  هضوفي  نم  وأ  ةيعمجلا  ةرادإ  سلجم  سيئر  نم  ةرداص  نوكت  نأ  ب - 
.عامتجالا لامعأ  لودج  ىلع  لمتشت  نأ  ج - 

.هداقعنا ةعاسو  هخيراتو  عامتجالا  ناكم  حوضوب  ددحت  نأ  د - 
يف ىعاريو  ةنــسلا ، يف  تاـعامتجا  ةـعبرأ  نـع  اهددـع  لـقي  ـال  ثـيحب  ةـمظتنم  ةـيرود  ةفــصب  ةرادـإلا  سلجم  تاـعامتجا  دــقعنت   - 2

.لقألا ىلع  رهشأ  ةعبرأ  لك  عامتجا  دقع  متي  نأ  ىلع  هيلي ، يذلاو  عامتجا  لك  نيب  ةينمزلا  ةرتفلا  بسانت  اهدقع 
ةوعدـلا هماـقم  موقي  نــم  وأ  سيئرلا  ىلع  بــجو  عاــمتجا ؛ دـــقع  ةرادــإلا  سلجم  ءاـــضعأ  ددـــع  فــصن  نــم  رثــكأ  بــلط  لاـــح  يف   - 3

.بلطلا خيرات  نم  نيعوبسأ  لالخ  هداقعنال 

: نوثالثلاو ةعباسلا  ةداملا 
.يرادإلا ةيعمجلا  قاطن  لخاد  رخآ  ناكم  يف  اهدقع  هل  زوجيو  ةيعمجلا ، رقم  يف  هتاعامتجا  ةرادإلا  سلجم  دقعي 

: نوثالثلاو ةنماثلا  ةداملا 
مهلقنت فيلاكت  نع  ءاضعألا  ضيوعت  كلذ  نم  ىنثتـسيو  ًارجأ ، وضعلا  هيلع  ىـضاقتي  يعوطت ال  لمع  ةرادـإلا  سلجم  يف  ةـيوضعلا 

.ةيعمجلا صخت  ماهمل  مهبادتنا  لاح  يف  مهنكسو 

: نوثالثلاو ةعساتلا  ةداملا 
ةيعمجلا ةرادإ  يف  تاـصاصتخالاو  تاطلـسلا  ةرادإلا  سلجمل  نوكي  ةـيمومعلا ، ةـيعمجلل  ةررقملا  تاـصاصتخالا  ةاـعارم  عم   - 1

: يتآلا هتاصاصتخا  زربأ  نمو  اهضارغأل ، ةققحملا 
ةعباتمو ةسيئرلا ، لمعلا  ططخ  نم  اهريغو  ةـيذيفنتلا  ةـطخلاو  ةـيجيتارتسالا  ةـطخلا  اهنمو  ةـيعمجلا  لـمع  طـطخ  داـمتعا  أ - 

.اهذيفنت
.اهدامتعاو ةيعمجلا  يف  ةيفيظولاو  ةيميظنتلا  لكايهلل  ةيرودلا  ةعجارملا  ب - 

.اهتيلعاف نم  ققحتلل  ةيرود  ةعجارم  ءارجإو  اهيلع  فارشإلاو  ةيلخادلا  ةباقرلل  طباوضو  ةمظنأ  عضو  ج - 
ىلع فارـشإلاو  ةحئاللا ، هذهو  ةـيذيفنتلا  ةـحئاللاو  ماظنلا  ماـكحأ  عم  ضراـعتت  ـال  ةـيعمجلا  ةـمكوحل  ريياـعمو  سـسأ  عضو  د - 

.ةجاحلا دنع  اهليدعتو  اهتيلعاف  ىدم  ةبقارمو  اهذيفنت 
تافوشكو فرـصلا  تاـنوذأ  وأ  تاكيــشلا  ليــصحتو  عـفدو  ةيدوعــسلا ، فراــصملاو  كوـنبلا  ىدــل  ةــيكنبلا  تاــباسحلا  حــتف  ه - 

تاكيـشلا مالتـساو  تاكيــشلا ، ىلع  ضارتعــالاو  تاــنايبلا ، ثيدـــحتو  اــهتيوستو ، اـــهلفقو  تاـــباسحلا ، طيـــشنتو  تاـــباسحلا ،
.ةيكنبلا تايلمعلا  نم  اهريغو  ةعجترملا ،

ثيدحتو اهزرفو ، اهتئزجتو  ةيعمجلا  كالمأ  كوكـص  جـمدو  تابهلاو  فاقوألاو  اياصولا  لوبقو  اهغارفإو  تاراقعلا  ليجـست  و - 
ةطبغلا ةيعمجلل  ةققحم  تافرصت  يأ  ءارجإو  ةينكـس ، ىلإ  ةيعارزلا  يـضارألا  ليوحتو  لماشلا ، ماظنلا  يف  اهلاخدإو  كوكـصلا 

.ةيمومعلا ةيعمجلا  ةقفاوم  دعب  ةحلصملاو ،
.اهل ةمادتسالا  قيقحتل  يعسلاو  ةيعمجلل  ةيلاملا  دراوملا  ةيمنت  ز - 

.اهلاومأو ةيعمجلا  تاكلتمم  ةرادإ  ح - 
.زكرملا نم  اهدامتعا  دعب  اهليعفتو  ةيعمجلا ، لاومأ  نم  ضئافلا  رامثتسا  دعاوق  دادعإ  ط - 

نالعإلاو مهل ، ةمزاللا  ةيانعلا  ميدقت  نمضت  ةيعمجلا  تامدخ  نم  نيديفتـسملا  عم  ةقالعلا  مظنت  ةبوتكم  ةسايـس  عضو  ي - 



.اهنع
.اهب زكرملا  ديوزتو  ةيعمجلا  نع  ةيونسلاو  ةيعبتتلا  ريراقتلا  دادعإ  يف  نواعتلا  ك - 

.ضرغلا اذهل  اهدمتعت  يتلا  جذامنلا  قفو  اهب  زكرملا  ديوزتو  يرود  لكشب  ةيعمجلا  تانايب  ثيدحت  ل - 
ةيمومعلا ةـيعمجلا  نم  اـهرارقإ  دــعب  تاـباسحلا  عـجارم  نـم  ةــققدملا  ةــيلاملا  ريراـقتلاو  يماـتخلا  باـسحلاب  زكرملا  دــيوزت  م - 

.ةيلاملا ةنسلا  ةياهن  نم  رهشأ  ةعبرأ  لالخو 
.هدامتعاو ةيعمجلل  يونسلا  ريرقتلا  دادعإ  ىلع  فارشإلا  ن - 

.اهدامتعال ةيمومعلا  ةيعمجلل  اهعفرو  ةديدجلا  ةيلاملا  ةنسلل  ةيريدقتلا  ةنزاوملا  دادعإ  ىلع  فارشإلا  س - 
نم ةروـصو  هـنييعت  رارقو  همــساب  زكرملا  دــيوزتو  هتاـيلوؤسمو  هتايحالــص  دــيدحتو  ةــيعمجلل ، غرفتم  يذــيفنت  ريدــم  نـييعت  ع - 

.هعم لصاوتلا  تانايب  عم  ةينطولا ، هتيوه 
.مهتايلوؤسمو مهتايحالص  ديدحتو  ةيعمجلا ، يف  نييدايقلا  نيفظوملا  نييعت  ف - 

يذـيفنتلا ريدـملاو  ةرادإلا  سلجمو  ةـــيمومعلا  ةـــيعمجلا  ءاـــضعأل  ةـــيماظنلا  ةـــلاحلا  ىلع  أرطي  رييغت  لـــكب  زكرملا  غـــالبإ  ص - 
.رييغتلا ثودح  خيرات  نم  رهش  لالخ  كلذو  يلاملا ، ريدملاو 

نع حاــصفإلاب  مازتلــالا  ىلإ  ةـــفاضإ  حـــئاوللاو ، ةـــمظنألاب  ةـــيعمجلا  مازتـــلا  نمـــضت  يتـــلا  تاءارجـــإلاو  تاسايــــسلا  عـــضو  ق - 
ىلع عـالطالا  نم  رخـآلا  نيكمتو  نيرخآلا ، حـلاصملا  باحـصأو  ةفرـشملا  ةـهجلاو  زكرملاو  نيديفتـسملل  ةـيرهوجلا  تاـمولعملا 

.ةيعمجلل ينورتكلإلا  عقوملا  ىلع  اهرشنو  ةيرادإلاو ، ةيلاملا  ريراقتلاو  يماتخلا  باسحلا 
.ةفرشملا ةهجلا  وأ  زكرملا  وأ  يجراخلا  عجارملا  وأ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  تاميلعتو  تارارق  ذيفنت  ىلع  فارشإلا  ر - 

.كلذ مزلتسي  ءارجإ  يأ  يف  ةفرشملا  ةهجلاو  زكرملا  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  نامضل  تاءارجإ  عضو  ش - 
.نأشلا اذه  يف  ةمزاللا  تارارقلا  رادصإو  تامازتلا  نم  اهيلع  ام  ةيدأتو  قوقح  نم  ةيعمجلل  ام  ءافيتسا  ت - 

.ةقالعلا تاذ  طاسوألا  يف  اهتطشنأو  اهفادهأ  زاربإ  ىلع  لمعلاو  ةيعمجلاب  فيرعتلا  ث - 
.اهضفر تارارق  بيبستو  اهلاكشأ ، فلتخمب  تايوضعلا  لوبق  خ - 

.داقعنالل ةيمومعلا  ةيعمجلا  ةوعد  ذ - 
ةيعمجلا نم  اـهدامتعاو  اـهنيب  قيــسنتلا  ةـيفيكو  اـهنيوكت  دـعب  ناـجللا  لـمع  مـيظنتل  ةـمزاللا  تاءارجـإلاو  دـعاوقلا  عـضو  ض - 

.ةيمومعلا
.هصاصتخا لاجم  يف  ةفرشملا  ةهجلا  وأ  زكرملا  وأ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  لبق  نم  اهب  فلكي  ىرخأ  ماهم  يأ   ظ - 

.ًاحجرم سيئرلا  توص  دعيف  تاوصألا  يواست  لاح  يفو  نيرضاحلا ، تاوصأ  ةيبلغأب  سلجملا  تارارق  ردصت   - 2
.نورضاحلا ءاضعألا  هيلع  عقويو  رضحم  يف  هتارارقو  عامتجالا  عئاقو  نّودت   - 3

هنع جـتني  وأ  ةــيلام  تاـصاصتخا  نـم  هــل  اــميف  ًاــعم  فرــصتلاب  يلاــملا  فرــشملاو  هبئاــن  وأ  سيئرلا  ضوــفي  نأ  سلجملل  قــحي   - 4
هنم ةتقؤم  وأ  ةـمئاد  ناجل  ليكـشت  تاصاصتخا  نم  اهادـع  اـميف  سلجملل  قحيو  اـههاجت ، بساـنملا  ذاـختاو  ةـيلام ، تاـصاصتخا 

.كلذ يف  رخآ  وضع  يأ  وأ  سيئرلا  ضيوفت  هلو  هجراخ ، نم  ءاضعأب  ةناعتسالا  هلو  لامعأ ، نم  اهب  طينأ  امب  مايقلل 
تارادإلاو مكاحملاو  تارازولا  لـثم  تاـهجلا  ماـمأ  ةــيعمجلا  لـيثمتب  هاري  نـم  وأ  هبئاـن  وأ  هـسيئر  ضيوـفت  ةرادــإلا  سلجم  ىلع   - 5

.همدع نم  هريغ  ليكوتو  ضيوفت  قح  هحنمو  هتايحالص  ديدحتو  اهريغو ، ةصاخلاو  ةيموكحلا 
ةيعمجلا نـم  ضيوــفت  ىلع  لوـصحلا  دــعب  عيبــلا  وأ  ءارــشلاب  ةــيراقعلا  ةــيعمجلا  كــالمأ  يف  فرــصتلا  ةرادــإلا  سلجمل  زوــجي   - 6

.كلذ يف  ةيمومعلا 

: نوعبرألا ةداملا 
: يتأي ام  اهنمو  هتيوضع ، ىلع  ةبترتملا  تامازتلالاب  ةرادإلا  سلجم  وضع  مزتلي 

.كلذ يف  ضيوفتلا  هل  زوجي  الو  تارارقلا ، ىلع  تيوصتلاو  اهتاشقانم  يف  ةكراشملاو  ةرادإلا  سلجم  تاعامتجا  روضح   - 1



.سلجملا اهب  هفلكي  يتلا  ناجللا  ةيوضعو  ةسائر   - 2
.ةرادإلا سلجم  سيئر  فيلكت  دعب  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  مامأ  ةيعمجلا  ليثمت   - 3

.ةيعمجلاب ضوهنلا  اهنأش  نم  يتلا  تاردابملا  ميدقتو  عيضاوملا  حارتقاو  هفراعمو  هتاربخب  اهتدافإو  ةيعمجلا  ةمدخ   - 4
.تاميلعت نم  ةرادإلا  سلجمو  ةيمومعلا  ةيعمجلاو  ةفرشملا  ةهجلاو  زكرملا  نم  ردصي  امب  ديقتلا   - 5

.اهحلاصم ةياعرو  اهرارسأو  ةيعمجلا  ىلع  ةظفاحملا   - 6

: نوعبرألاو ةيداحلا  ةداملا 
ليعفت نع  ًـالوؤسم  ةرادـإلا  سلجم  سيئر  نوـكي  ةــيمومعلا ؛ ةــيعمجلاو  ةرادـإلا  سلجمل  ةررقملا  تاـصاصتخالا  ةاــعارم  عـم   - 1

: يتآلا هتاصاصتخا  زربأ  نمو  ةرادإلا ، سلجمل  ةطانملا  تاصاصتخالاو  تاطلسلا  ةعباتمو 
.ةيمومعلا ةيعمجلاو  ةرادإلا  سلجم  تاعامتجا  ةسائر  أ - 

ةيعمجلا ضيوفتو  ةرادإلا  سلجم  تايحالـص  دودح  يف  ةـفاك  ةـيلهألاو  ةـصاخلاو  ةـيموكحلا  تاهجلا  مامأ  ةـيعمجلا  ليثمت  ب - 
كلذ ضيوفت  هلو  ًاعفدو ، ًاعفر  اهمامأ  ةيعمجلا  ليثمتو  ةيئاضقلا  هبشو  ةيئاضقلا  تاهجلا  مامأ  عفارتلا  كلذ  نمو  ةيمومعلا ،

.مهريغ وأ  سلجملا  ءاضعأ  نم  هاري  نمل 
.تارارق نم  ةرادإلا  سلجم  نم  ردصي  ام  ىلع  عيقوتلا  ج - 

.يلاملا فرشملا  عم  فرصلا  تادنتسمو  ةيلاملا  قاروألاو  تاكيشلا  ىلع  عيقوتلا  د - 
تايحالـص نمـض  نم  وه  اـميف   - ريخأـتلا لـمتحت  ـال  يتـلاو  يذـيفنتلا  ريدــملا  هـيلع  اهــضرعي  يتـلا  ةــلجاعلا  لـئاسملا  يف  تـبلا  ه - 

.عامتجا لوأ  يف  سلجملا  ىلع  تارارق  نم  اهنأشب  ذختا  امو  لئاسملا  كلت  ضرعي  نأ  ىلع  سلجملا -
.ةيمومعلا ةيعمجلاو  ةرادإلا  سلجم  داقعنال  ةوعدلا  و - 

.تاصاصتخا نم  هل  امب  هبئان  ضيوفت  سيئرلل  قحي   - 2

: نوعبرألاو ةيناثلا  ةداملا 
ًالوؤسم يلاملا  فرشملا  نوكي  ةرادإلا ؛ سلجم  سيئرلو  ةـيمومعلا  ةـيعمجلاو  ةرادإلا  سلجمل  ةررقملا  تاـصاصتخالا  ةاـعارم  عم 

: يتآلا ىلع  فارشإلا  هتاصاصتخا  زربأ  نمو  اهضرغ ، ققحي  امب  ةيعمجلل  ةيلاملا  نوؤشلاب  ةقلعتملا  تاصاصتخالاو  تاطلسلا  نع 
.ةعبتملا ةيلاملا  لوصألاو  ماظنلل  ًاقبط  ةيلاملا  ةيعمجلا  نوؤش  عيمج   - 1

.اهمالتساو تايلمعلا  عيمج  نع  تالاصيإ  جارختساو  اهتافورصمو  ةيعمجلا  دراوم   - 2
.اهل ةصصخملا  ةيكنبلا  تاباسحلا  يف  ةيعمجلا  لاومأ  عاديإ   - 3

.اهب ةصاخلا  تالجسلا  يف  ًاعابت  تافورصملاو  تاداريإلا  عيمج  ديق   - 4
.ةرادإلا سلجمل  درجلا  ةجيتنب  ريرقت  ميدقتو  يونسلا  درجلا   - 5

تادنتـسملا ةبقارمو  فرــصلا  ةحــصل  ةــتبثملا  تادنتــسملاب  ظاــفتحالا  عــم  ًاــماظن  اهفرـــص  ررقت  يتــلا  غلاــبملا  عــيمج  فرـــص   - 6
.اهظفحو

.ةيلاملا تالماعملاب  قلعتي  اميف  ةرادإلا  سلجم  تارارق  ذيفنت   - 7
.ةرادإلا سلجم  ىلع  اهضرعو  ةيلاتلا  ةنسلل  ةيعمجلا  ةينازيم  دادعإ   - 8

.هبئان وأ  ةرادإلا  سلجم  سيئر  عم  ةيلاملا  قاروألاو  فرصلا  تابلط  ىلع  عيقوتلا   - 9
.ةيماظنلا لوصألا  بسح  ىلع  اهيلع  درلاو  يجراخلا ، عجارملا  نم  ةدراولا  تاظحالملا  ثحب   - 10

: نوعبرألاو ةثلاثلا  ةداملا 
نم يأ  يف  كـلذو  ًاددــجم  حـشرتلا  هـل  قـحي  ـالو  ةرادـإلا  سلجم  نـم  ردــصي  ببــسم  رارقب  هتيوـضع  ةرادـإلا  سلجم  وـضع  دــقفي   - 1

: ةيتآلا تالاحلا 



قح نود  كـلذ  لوـحي  ـالو  ةرادــإلا ، سلجم  ىلإ  وــضعلا  همدــقي  يطخ  بـلط  ىلع  ءاــنب  كــلذو  ةرادــإلا ، سلجم  نـم  باحــسنالا  أ - 
.هيدي تحت  نوكت  لاومأ  يأب  هتبلاطم  يف  ةيعمجلا 

.ةافولا ب - 
.ةرشع ةعبارلا  ةداملا  يف  درو  ام  قفو  ةيمومعلا  ةيعمجلا  يف  ةيوضعلا  طورش  نم  ًاطرش  دقف  اذإ  ج - 

.ةيعمجلاب ًايبدأ  وأ  ًايدام  ًاررض  قحلي  نأ  هنأش  نم  فرصت  ىلع  مدقأ  اذإ  د - 
.يصخش ضرغل  سلجملا  يف  هتيوضع  لالغتساب  ماق  اذإ  ه - 

ةرودلا يف  ةقرفتم  تاسلج  تس  وأ  ةيلاتتم ، تاسلج  ثالثل  سلجملا  هلبقي  رذـع  نودـب  ةرادإلا  سلجم  روضح  نع  بيغت  اذإ  و - 
.ةدحاولا

.ىرخأ بابسأ  يأ  وأ  يحص  ببسل  ةرادإلا  سلجم  يف  هرودب  مايقلا  هيلع  رذعت  اذإ  ز - 
.هخيرات نم  عوبسأ  لالخ  رارقلاب  زكرملا  رعشي  نأو  ةيوضعلا ، دقاف  وضعلا  قحب  ًارارق  ردصي  نأ  ةرادإلا  سلجم  ىلع  بجي   - 2

سماخلا لصفلا 
ةتقؤملاو ةمئادلا  ناجللا 

: نوعبرألاو ةعبارلا  ةداملا 
ةتقؤم ناـجل  نيوـكت  ةرادـإلا  سلجملو  اـهل  زوـجيو  ةرمتــسم ، ةــعيبط  تاذ  ماـهمب  ماـيقلل  ةــمئاد  ناـجل  نيوـكت  ةــيمومعلا  ةــيعمجلل 

.اهتدمو اهتعيبط  ثيح  نم  ةددحم  ماهمب  مايقلل 

: نوعبرألاو ةسماخلا  ةداملا 
نم نوــكي  نأ  ىلع  اهــسيئر ، ةيمــست  كـلذ  يف  اـمب  اـهتاصاصتخاو ، اـهئاضعأ  ددـعو  اهامــسم  ةــنجل  لـك  نيوـكتب  رداـصلا  رارقلا  ددــحي 

.ةرادإلا سلجم  ءاضعأ  دحأ  مهنيب 

: نوعبرألاو ةسداسلا  ةداملا 
ةيعمجلا نم  اهدامتعاو  اهنيب  قيسنتلا  ةيفيكو  اهنيوكت  دعب  ناجللا  لمع  ميظنتل  ةمزاللا  تاءارجإلاو  دعاوقلا  ةرادإلا  سلجم  عضي 

.ةيمومعلا

سداسلا لصفلا 
يذيفنتلا ريدملا 

: نوعبرألاو ةعباسلا  ةداملا 
هتايلوؤسمو هتايحالص  حــضويو  ريدــملا  تاـنايب  لــماك  نمــضتي  سلجملا  نـم  ردــصي  رارقب  يذــيفنتلا  ريدــملا  ةرادــإلا  سلجم  نـيعي 

نم ةلقتـسم  ةـنجل  ربـع  رارقلا  يف  هبتار  دـيدحت  متيو  ةـحئاللا ، هذـهو  ةـيذيفنتلا  ةـحئاللاو  ماـظنلا  ءوض  ىلع  هبتارو  هتاـمازتلاو  هقوقحو 
بتاور طـسوتمو  قاـطن  راـبتعا  عـم  كــلذ  ىلع  ءاــنب  هـبتار  ددــحتو  هتاربـخو  هتـالهؤمو  ريدــملا  تاءاـفك  ةــساردب  فـلُكت  ةرادـإلا  سلجم 

، زكرملا ىلإ  هبتار  تاـغوسمو  هنييعت ، رارق  نـم  ةخـسن  لسرتو  لاجملاو ، مجحلا  يف  ةـهباشملا  تاـيعمجلا  يف  نييذـيفنتلا  نيريدـملا 
.هعم لصاوتلا  تانايبو  ةينطولا  هتيوه  ةقاطب  نم  ةروص  قافرإ  عم 

: نوعبرألاو ةنماثلا  ةداملا 



زكرملا ةقفاوم  دـعبو  ةرادإلا  سلجملف  بابـسألا ؛ نم  ببـس  يـأل  اـهلامعأل  غرفتم  يذـيفنت  ريدـم  نييعت  نم  ةـيعمجلا  نكمتت  مـل  اذإ 
ةرادـإلا سلجم  تاـعامتجا  روضح  يف  هقح  فلكملا  وضعلا  دـقفي  ةـلاحلا ال  هذـه  يفو  ًاتقؤم ، لمعلا  اذـه  ىلوتيل  هئاـضعأ  دـحأ  فيلكت 

.اهتارارق ىلع  تيوصتلا  نود  اهيف  ةشقانملاو 

: نوعبرألاو ةعساتلا  ةداملا 
: هيف ةيتآلا  طورشلا  رفاوت  نم  ققحتي  نأ  ةيعمجلل  يذيفنتلا  ريدملا  نييعت  لبق  ةرادإلا  سلجم  ىلع  بجي 

.ةيسنجلا يدوعس  نوكي  نأ   - 1
.ًاعرش ةربتعملا  ةيلهألا  لماك  نوكي  نأ   - 2

.ةنس ( 25  ) نع هرمع  لقي  الأ   - 3
.ةيعمجلا ةرادإل  ًاغرفتم  نوكي  نأ   - 4

.يرادإلا لمعلا  يف  تاونس  نع 5  لقت  ةربخ ال  كلتمي  نأ   - 5
( سويرولاكب  ) نع هتداهش  لقت  الأ   - 6

.هنييعت ىلع  زكرملا  ةقفاوم   - 7
.هرابتعا هيلإ  َّدُر  دق  نكي  مل  ام  ةنامألاو  فرشلاب  ةلخم  ةميرج  يف  هتنادإب  يئاهن  مكح  هقح  يف  ردص  دق  نوكي  الأ   - 8

: نوسمخلا ةداملا 
: صوصخلا هجو  ىلع  اهنمو  ةفاك ، ةيرادإلا  لامعألا  يذيفنتلا  ريدملا  ىلوتي 

.اهدامتعا دعب  اهذيفنت  ةعباتمو  اهفادهأو  ةماعلا  ةسايسلا  نم  ًاقالطنا  اهتايوتسم  قفو  ةيعمجلا  ططخ  مسر   - 1
ىلع فارـشإلاو  ةـحئاللا ، هذــهو  ةــيذيفنتلا  ةــحئاللاو  ماـظنلا  ماـكحأ  عـم  ضراـعتت  ـال  ةــيعمجلا  ةــمكوحل  ريياـعمو  ســسأ 

ٍ
مـسر   - 2

.اهدامتعا دعب  اهتيلعاف  ىدم  ةبقارمو  اهذيفنت 
دعب اهذـيفنت  ةـعباتمو  اهفادـهأ  قـيقحتو  اـهلامعأب  ةـيعمجلا  ماـيق  نمــضت  يتـلا  ةـمزاللا  ةـيميظنتلاو  ةــيئارجإلا  حــئاوللا  دادــعإ   - 3

.اهدامتعا
.اهميمعتو اهتاميلعتو ، اهتارارقو  اهحئاولو  ةيعمجلا  ةمظنأ  ذيفنت   - 4

.ةمزاللا تازيهجتلاو  دراوملاو  تاعورشملاو  جماربلا  نم  ةيعمجلا  تاجايتحا  ريفوت   - 5
.اهليعفت تايلآو  ةيعمجلا  لاومأ  نم  ضئافلا  رامثتسا  دعاوق  حارتقا   - 6

.اهريوطتو ةيعمجلا  يبوسنم  ءادأ  نيسحت  ىلع  سكعنت  يتلا  ةيبيردتلاو  ةيريوطتلا  جماربلاو  ططخلا  ذيفنتو  مسر   - 7
نالعإلاو مهل ، ةمزاللا  ةـيانعلا  ميدـقت  نمـضتو  ةـيعمجلا  تامدـخ  نم  نيديفتـسملا  عم  ةـقالعلا  مظنت  ةـبوتكم  ةسايـس  مسر   - 8

.اهدامتعا دعب  اهنع 
ةيعبتتلا ريراقتلا  دادـعإ  يف  نواـعتلاو  زكرملا  نـم  ةدـمتعملا  جذاـمنلا  قـفو  ةـيعمجلا  نـع  تاـمولعملاو  تاـنايبلاب  زكرملا  دـيوزت   - 9

.ةيرود ةفصب  ةيعمجلا  تانايب  ثيدحتو  اهدامتعاو ، ةرادإلا  سلجم  ىلع  اهضرع  دعب  ةيونسلاو 
.دامتعالل مهتايلوؤسمو  مهتايحالص  ديدحت  عم  ةرادإلا  سلجمل  ةيعمجلا  يف  نيفظوملا  رابك  ءامسأ  حيشرتب  عفرلا   - 10

.ةفاك ةيعمجلا  تامدخب  ءاقترالا   - 11
ققحتلاو دراوملاو ، ططخلا  ىوتـسم  ىلع  اهيف  تازاجنإلاو  ءادألا  سايقل  تارـشؤملا  عضوو  ةـيعمجلا  لاـمعأ  ريـس  ةـعباتم   - 12

.اهل لولحلا  داجيإو  تالكشملا  ةجلاعمو  فادهألا  وحن  اههاجتا  نم 
.اهدامتعال ًاديهمت  ةربتعملا  ريياعملل  ًاقفو  ةيعمجلل  ةيريدقتلا  ةنزاوملا  عورشمو  ةيلاملا  ريراقتلا  دادعإ   - 13

.هدامتعال هعفرو  ةيعمجلا  يف  نيلماعلل  يفيظولا  ميوقتلا  دادعإ   - 14
.ةيعمجلا يف  لمعلا  ريسب  ةصاخلا  تاميلعتلاو  ميماعتلا  رادصإ   - 15

ةرداصلا تارارقلا  ذـيفنت  ىلع  لمعلاو  تاسلجلا  رـضاحم  ةـباتكو  هتاعامتجا  لاـمعأ  لودـج  دادـعإو  ةرادـإلا  سلجم  ةـنامأ  يلوت   - 16



.هنع
.اهنع ريراقت  ميدقتو  ةفاك ، ةيعمجلا  اهب  موقت  يتلا  تابسانملاو  ةطشنألا  ىلع  فارشإلا   - 17

ةرادـإلا سلجمل  اهميدـقتو  اـهجالع  لبــسو  تاـقوعملاو  تازاـجنإلا  حــضوت  ةــفاك  ةــيعمجلا  لاـمعأل  ةــيرودلا  ريراــقتلا  دادــعإ   - 18
.اهدامتعال

.هصاصتخا لاجم  يف  ةرادإلا  سلجم  لبق  نم  اهب  فلكي  ىرخأ  ماهم  يأ   - 19
.زكرملا ةقفاوم  هل  طرتشي  ام  ةاعارم  عم  لامعألا  هذه  ضعب  ضوفي  نأ  يذيفنتلا  ريدملل  زوجي   - 20

: نوسمخلاو ةيداحلا  ةداملا 
: ةيتآلا تايحالصلا  هب  ةطانملا  ماهملا  زاجنإ  ليبس  يف  يذيفنتلا  ريدملل 

ام بسحو  اهريغ  وأ  تارود ، وأ  تارايز ، وأ  تاءاقل ، وأ  تابـسانم ، روضح  وأ  اهب  ةصاخ  لامعأ  ءاهنإل  ةيعمجلا  يبوسنم  بادتنا   - 1
.مايأ ةرشع  نع  ةلصتملا  مايألا  ديزت  الأ  ىلع  ةنسلا ، يف  اًرهش  زواجتي  امبو ال  لمعلا  ةحلصم  هيضتقت 

ةرادـإلا سلجمل  عـفرلاو  مهلاــمعأ ، ةــعباتمو  مهدوــقع  دادــعإو  ةــيعمجلاب  ةــمزاللا  ةيرـــشبلا  دراوــملا  نــييعت  تارارق  ةـــعباتم   - 2
.دامتعالل تالاقتسالا  لوبقو  اهئاغلإو  دوقعلا  عيقوتب 

.ءادألا ريراقت  دامتعا   - 3
.ةدمتعملا ططخلا  قفو  ةيعمجلا  ىوتسم  ىلع  ةطشنألاو  جماربلا  عيمج  ذيفنت   - 4

.ةرادإلا سلجم  ةقفاوم  دعب  ةفاك  ةيعمجلا  يبوسنم  تازاجإ  دامتعا   - 5
.هل ةحونمملا  تايحالصلا  قفو  ماسقألا  ءاسؤر  تايحالص  ضيوفت   - 6

: نوسمخلاو ةيناثلا  ةداملا 
.هلامعأ ةعباتم  سلجمللو  يذيفنتلا ، ريدملا  ىلع  ةيفارشإلا  ةهجلا  ةرادإلا  سلجم  دعُي 

: نوسمخلاو ةثلاثلا  ةداملا 
لـالخإلا وأ  ريـصقتلا  مجح  عم  بساـنتي  اـمب  ةرادـإلا  سلجمل  زوـجيف  ةـيعمجلل ؛ يذـيفنتلا  ريدـملا  نـم  لـالخإ  وأ  ريـصقت  عـقو  لاـح  يف 

.اًيباتك هتلءاسمو  يذيفنتلا  ريدملا  ةبساحم 

ثلاثلا بابلا 
يلاملا ميظنتلا 
لوألا لصفلا 

ةيلاملا ةنسلاو  ةيعمجلا  دراوم 

: نوسمخلاو ةعبارلا  ةداملا 
: يلي امم  ةيعمجلل  ةيلاملا  دراوملا  نوكتت 

.ةيعمجلا ةيوضعل  باستنالا  موسر   - 1
.فاقوألاو اياصولاو  تابهلاو  تاعربتلا   - 2

.ةاكزلا فراصم  يف  ةلومشملا  ةيعمجلا  تاطاشن  يف  اهفرص  متيو  تاوكزلا ،  - 3
.يلاملا دئاعلا  تاذ  ةطشنألا  تاداريإ   - 4

.ةيموكحلا تاناعإلا   - 5
.ةلوقنملاو ةتباثلا  ةيعمجلا  تاكلتمم  رامثتسا  تادئاع   - 6



.اهريوطتو ةيعمجلا  جمارب  ذيفنتل  معد  نم  ةيعمجلل  تايعمجلا  معد  قودنص  هصصخي  ام   - 7

: نوسمخلاو ةسماخلا  ةداملا 
صيخرتـلا ةنـس  نم  ربمـسيد  رهــش  يف  يهتنتو  زكرملا ، نـم  صيخرتـلا  رودـص  خـيرات  نـم  ًاءدـب  ةــيعمجلل  ىلوـألا  ةــيلاملا  ةنــسلا  أدــبت 

.اّيداليم ًارهش  رشع  ينثا  كلذ  دعب  ةيلام  ةنس  لك  ةدم  نوكتو  اهسفن ،

: نوسمخلاو ةسداسلا  ةداملا 
لـسغ ةحفاكم  ماظن  اهنمو  يلاملا ، قشلا  تاذ  ةـكلمملا  يف  ةـيراسلا  ةـمظنألا  اهب  يـضقت  يتلا  ماكحألا  ةاعارم  ةـيعمجلا  ىلع  بجي 

: يتالا ذاختا  صاخ  هجوب  اهيلعو  لاومألا ،
تاـيوهلا قئاـثوو  روـصو  ةــيلاملا  تالـــسارملاو  تاــباسحلا  تاــفلمو  ةــيلاملا  تادنتـــسملاو  تالجـــسلاب  اــهرقم  يف  ظاــفتحالا   - 1

لكـشب اًيلام  اهعم  نيلماعتملاو  اهيف  نيلماـعلاو  ةرادـإلا  سلجم  ءاـضعأو  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ءاـضعأو  نيـسسؤملل  ةـينطولا 
.لماعتلا ءاهتنا  خيرات  نم  تاونس  رشع  نع  لقت  ةدمل ال  رشابم 

اهتقالع وأ  اـهطابترا  يف  وأ  ةـميرج  تالـصحتم  لـثمت  اهـضعب  وأ  لاومـألا  نأ  يف  هابتـشالل  ةـلوقعم  بابـسأ  اهيدـل  ترفاوت  اذإ   - 2
، تايلمعلا هذه  لثم  ءارجإ  تالواحم  كلذ  يف  امب  لاومأ  لسغ  تايلمع  يف  مدختـست  فوس  اهنأ  يف  وأ  لاومألا  لـسغ  تاـيلمعب 

كلت يف  مدختست  فوس  اهنأ  وأ  باهرإلا  ليومت  تايلمعب  اهتقالع  وأ  اهطابترا  يف  وأ  تالصحتم  لثمت  اهـضعب  وأ  لاومألا  نأ  وأ 
: ةيتالا تاءارجإلا  ذاختا  اهيلعف  ةقباسلا  تايلمعلا 

رشابم لكشبو  اًروف  ةيلخادلا  ةرازو  ىدل  ةيلاملا  تايرحتلا  ةدحو  غالبإ  - 
ةدـحو دـيوزتو  ةلـصلا  تاذ  فارطألاو  ةـلاحلا  كـلت  نـع  اهيدـل  ةرفاوـتملا  تاـمولعملاو  تاـنايبلا  عـيمج  نمــضتي  لـصفم  ريرقت  دادـعإ  - 

هب ةيلاملا  تايرحتلا 
مهتاطاشن لوح  تاهبش  دوجو  نم  اهعم  نيلماعتملا  ريذحت  مدع  - 

صوـصنملا مئارجلا  نم  يأ  فـشكل  ةـيفاك  دراومب  هدـيوزت  عم  مازتلـالاو  ةـعجارملاو  قيقدـتلا  نع  ًـالوؤسم  يلاـملا  فرـشملا  نوـكي  - 
لاومألا لسغ  ةحفاكم  ماظن  يف  اهيلع 

يناثلا لصفلا 
ةينازيملاو ةيعمجلا  لاومأ  نم  فرصلا 

: نوسمخلاو ةعباسلا  ةداملا 
.كلذ ريغ  يف  يلام  غلبم  يأ  فرص  اهل  زوجي  الو  اهضارغأ ، قيقحت  تاياغب  ةيعمجلا  لاومأ  فرص  رصحني   - 1

لاـت عاـمتجا  لوأ  يف  هرارقإ  وأ  كلمتلا  لبق  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ةـقفاومب  كـلذ  نرتقي  نأ  ىلع  تاراـقعلا ، كـلمتت  نأ  ةـيعمجلل   - 2
.كلذ يف  ةرادإلا  سلجم  ضّوفت  نأ  ةيمومعلا  ةيعمجلل  زوجيو  هل ،

دروم ىلع  لوصحلا  اهل  نمـضت  بسكلا  ةـحجرم  تالاجم  يف  اهرمثتـست  نأ  وأ  فاقوأ ، يف  اهتاداريإ  ضئاـف  عضت  نأ  ةـيعمجلل   - 3
.كلذ ىلع  ةيمومعلا  ةيعمجلا  ةقفاوم  ذخأ  اهيلع  بجيو  ةيمدخلاو ، ةيجاتنإلا  تاعورشملا  يف  اهفيظوت  ديعت  نأ  وأ  تباث ،

: نوسمخلاو ةنماثلا  ةداملا 
اهنم فرـصلا  متي  اهدامتعا  رخأت  ةلاح  يفو  اهل ، ةددحملا  ةيلاملا  ةنـسلا  ةيادب  نم  ًاءدب  لوعفملا  ةـيراس  ةدـمتعملا  ةـينازيملا  ربتعت 

.رخآلا هاجت  ةيعمجلا  تامازتلاب  ءافولا  ةاعارم  عم  ىصقأ ، دحك  رهشأ  ةثالث  ةدملو  مرصنملا  يلاملا  ماعلا  ةينازيم  تالدعمب 

: نوسمخلاو ةعساتلا  ةداملا 
بحسلا متي  الأو  ةرادإلا ، سلجم  هراتخي  ةيلحملا  كونبلا  نم  رثكأ  وأ  كنب  ىدل  اهمساب  ةيدقنلا  اهلاومأ  عدوت  نأ  ةيعمجلا  ىلع  بجي 



ضيوفت زكرملا  ةــقفاومب  ةرادـإلا  سلجمل  زوـجيو  يلاـملا ، فرــشملاو  هبئاـن  وأ  ةرادـإلا  سلجم  سيئر  عـيقوتب  ــالإ  لاومــألا  هذــه  نـم 
اميف ىعاريو  ةيسنجلا ، يدوعس  اونوكي  نأ  ىلع  ةـيذيفنتلا  ةرادإلا  ييدايق  نم  وأ  هئاضعأ  نم  نينثال  ةـيكنبلا  تاباسحلا  عم  لـماعتلا 

كلذ نكمأ  ام  تاكيشلاب  لماعتلا  نوكي  نأ  قبس 

: نوتسلا ةداملا 
: يلي ام  ةيعمجلا  لاومأ  نم  غلبم  يأ  فرصل  طرتشي 

.ةرادإلا سلجم  نم  فرصلاب  رارق  رودص   - 1
.يلاملا فرشملا  عم  هبئان  وأ  ةرادإلا  سلجم  سيئر  نم  لك  لبق  نم  كيشلا  وأ  فرصلا  نذإ  عيقوت   - 2

.ةلاحلا بسح  كلذب  صاخلا  لجسلا  يف  اهرودص  ناكمو  ةيصخشلا  هتقاطب  مقرو  هناونعو  ًايعابر  ديفتسملا  مسا  ديق   - 3

: نوتسلاو ةيداحلا  ةداملا 
.ةيذيفنتلا هتحئالو  ماظنلا  ماكحأ  عم  ضراعتت  اّلأ  ىلع  ةيلخاد  فرص  ةحئال  دامتعا  ةيعمجلل 

: نوتسلاو ةيناثلا  ةداملا 
ةرم ةرادـإلا  سلجم  ىلع  ضرعيو  اهبـساحمو ، ةـيعمجلا  ريدـم  ىلإ  ةـفاضإلاب  هلبق  نم  عقوي  ًايرود  ًايلام  ًاريرقت  يلاملا  فرـشملا  دـعي 

.هنم ةخسنب  زكرملا  دوزيو  رهشأ ، ةثالث  لك 

: نوتسلاو ةثلاثلا  ةداملا 
ًالوأ اهيف  ديقلاو  ليجستلا  متي  ةيبساحملا  ريياعملل  ًاقفو  اهجاتحت  يتلا  ةيبساحملاو  ةيرادإلا  رتافدلاو  تالجـسلا  ةـيعمجلا  كسمت 

عجارم ةــيعمجلل  نوـكيو  اــهيلع ، عــالطالا  نــم  ًايمـــسر  نيـــصتخملا  زكرملا  يفظوــم  نـّـكمتو  اــهترادإ ، رقم  يف  اـــهب  ظـــفتحتو  لوأـــب ،
، ةيمومعلا ةـيعمجلا  نم  هدامتعال  ًادـيهمت  ةرادإلا  سلجم  ىلإ  ةـيلام  ةنـس  لك  ةـياهن  يف  ًاـيلام  ًاريرقت  عفري  دـمتعم  يجراـخ  تاـباسح 

: يتأي ام  تالجسلا  هذه  نمو 
: يلي ام  اهنمو  ةيرادإلا ، تالجسلا   - 1

.ةيوضعلا لجس  أ - 
.ةيمومعلا ةيعمجلا  تاعامتجا  رضاحم  لجس  ب - 

.ةرادإلا سلجم  تاسلج  رضاحم  لجس  ج - 
.ةيعمجلاب نيلماعلا  لجس  د - 

.ةيعمجلا تامدخ  نم  نيديفتسملا  لجس  ه - 
: يلي ام  اهنمو  ةيبساحملا ، تالجسلا   - 2

.ةماعلا ةيمويلا  رتفد  أ - 
.ةلوقنملاو ةتباثلا  اهتادوجومو  ةيعمجلا  تاكلتمم  لجس  ب - 

.ضبقلا تادنس  ج - 
.فرصلا تادنس  د - 
.ديقلا تادنس  ه - 

.ءاضعألا تاكارتشا  لجس  و - 
.اهمادختسا ةمءالم  ةرادإلا  سلجم  ىري  ىرخأ  تالجس  يأ  ز - 

: نوتسلاو ةعبارلا  ةداملا 



: يتآلل ًاقفو  ةيماتخلا  تاباسحلاو  ةيمومعلا  ةينازيملا  دادعإب  ةيعمجلا  موقت 
باسحو ةينازيملا  ةقباطم  نم  تبثتلاو  اهتاباسح ، ىلعو  ةيعمجلا  لامعأ  ريس  ىلع  ةباقرلاب  دمتعملا  تاباسحلا  عجارم  موقي   - 1

اهتادوـجوم نـم  قــقحتلاو  ًاــماظن ، ةميلـــس  ةــقيرطب  تكـــسمأ  دــق  تناــك  اذإ  اــمو  ةــيبساحملا ، رتافدـــلل  تافورـــصملاو  تاداريــإلا 
.اهتامازتلاو

.ةيلام ةنس  لك  ةياهن  يف  ًايبساحم  هيلع  فراعتملل  ًاقفو  ةفاك  اهتاباسح  لفقب  ةيعمجلا  موقت   - 2
حمـسي ام  وهو  ةيلام ، ةـنس  لـك  ةـياهن  يف  ًاـيبساحم  اـهيلع  فراـعتملا  ةـفاك  ةـيلاملا  مئاوقلا  دـمتعملا  تاـباسحلا  عجارم  دـعي   - 3

.ةديدجلا ةيلاملا  ةنسلا  نم  نيلوألا  نيرهشلا  لالخ  ةرادإلا  سلجمل  اهميلست  هيلعو  ةيعمجلل ، يقيقحلا  يلاملا  زكرملا  ةفرعمب 
مث نمو  ديدجلا ، ماعلل  ةيريدقتلا  ةنزاوملا  عورـشمو  ةيماتخلا  تاباسحلاو  ةـيمومعلا  ةـينازيملا  ةـساردب  ةرادإلا  سلجم  موقي   - 4

اهعفرل ًادــيهمت  ماـعلا ، نيمــألاو  ةـــيعمجلا  بساــحمو  يلاــملا  فرـــشملاو  هبئاــن  وأ  ةرادـــإلا  سلجم  سيئر  اـــهنم  لـــك  ىلع  عــقوي 
.اهيلع ةقداصملل  ةيمومعلا  ةيعمجلل 

ىلع دــيدجلا ؛ ماـعلل  ةــيريدقتلا  ةـــينازيملا  عورـــشمو  يماــتخلا  باـــسحلاو  ةـــيمومعلا  ةـــينازيملا  ضرعب  ةرادـــإلا  سلجم  موــقي   - 5
.اهنم لك  نم  ةخسنب  زكرملا  دّوزي  مث  نمو  اهيلع ، ةقداصملل  ةيمومعلا  ةيعمجلا 

عبارلا بابلا 
لحلاو ةحئاللا  ىلع  ليدعتلا 

لوألا لصفلا 
ةحئاللا ىلع  ليدعتلا 

: نوتسلاو ةسماخلا  ةداملا 
: ةيتآلا تاءارجإلل  ًاقفو  ةحئاللا  هذه  ليدعت  متي 

برقأ يف  هــضرعل  ةرادــإلا  سلجمل  هتاــغوسمو  ليدــعتلا  حرتــقم  ةــيمومعلا  ةـــيعمجلا  وــضع  وأ  ةرادــإلا  سلجم  وــضع  مدـــقي   - 1
.ةيمومعلا ةيعمجلل  عامتجا 

.ةحرتقملا ةغيصلا  ةبسانمو  ليدعتلا  بابسأ  ثحب  لمشي  امب  بولطملا  ليدعتلا  ةرادإلا  سلجم  سردي   - 2
ليدعتلا عورـشم  ضرع  هيلعو  ةـحئاللا ، هذـه  يف  اـهيلع  صوـصنملا  ماـكحألل  ًاـقفو  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ةرادـإلا  سلجم  وعدــي   - 3

.اهيلع
، ةـحئاللا هذــه  يف  اـهيلع  صوـصنملا  تيوــصتلا  ماــكحأل  ًاــقفو  حرتــقملا  ليدــعتلا  ىلع  تيوصتلاــب  ةــيمومعلا  ةــيعمجلا  موــقت   - 4

.ةقفاوملا مدع  وأ  ليدعتلا  ىلع  ةقفاوملاب  اهرارق  ردصتو 
نايب عم  ليدعتلا  ىلع  ةـقفاوملا  بلطب  زكرملل  عـفرلا  متي  ليدـعتلا ؛ ىلع  ةـقفاوملاب  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  رارق  رودـص  ةـلاح  يف   - 5

.هبابسأو مت  يذلا  ليدعتلا 
.هيلع زكرملا  ةقفاوم  رودص  دعب  الإ  ذافنلا  زيح  ليدعتلا  لخدي  ال   - 6

: نوتسلاو ةسداسلا  ةداملا 
وـضعلل زوجيف  ةيـساسألا ؛ ةــحئاللا  ليدــعت  حرتــقم  ةرادــإلا  سلجم  ضفر  اذإ  نوتــسلاو ، ةــسماخلا  ةداــملا  يف  درو  اــم  ةاــعارم  عــم 

حرتقم ضرعو  يداع  ريغ  عاـمتجا  داـقعنال  ةوعد  هيجوت  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  روضح  قح  مهل  نيذـلا  ءاـضعألا  نم  عم 25 % نماـضتلاب 
.اهيلإ راشملا  ةداملا  يف  ةدراولا  تاءارجإلا  لامكإ  ةرادإلا  سلجم  ىلعو  هيلع ، تيوصتلل  ةيساسألا  ةحئاللا  ليدعت 

يناثلا لصفلا 
ةيعمجلا لح 



: نوتسلاو ةعباسلا  ةداملا 
ةحئـاللاو ماـظنلا  يف  اـهيلع  صوصنملا  ماـكحألاو  تاءارجـإلل  ًاـقفو  ةـيمومعلا ، ةـيعمجلا  نـم  رارقب  ًاـيرايتخا  ًـالح  ةــيعمجلا  لـح  زوـجي 

.ةحئاللا هذهو  ةيذيفنتلا 

: نوتسلاو ةنماثلا  ةداملا 
: يتآلل ًاقفو  يرايتخالا  ةيعمجلا  ّلح  تاءارجإ  نوكت 

تامدـخ نـم  همدــقت  اـمو  اـهيلع  يتــلاو  اــهل  يتــلا  تاــمازتلالا  ءوــض  يف  ًاــيرايتخا  ةـــيعمجلا  ّلــح  حرتــقم  ةرادـــإلا  سلجم  سردـــي   - 1
.همدع نم  حرتقملا  ىلع  ةقفاوملاب  هرارق  ردصي  مث  تايطعم ، نم  كلذ  وحنو  نيديفتسملاو 

ريغ ةيمومعلا  ةيعمجلل  ةيصوت  عفر  هيلعف  ًايرايتخا ، ةـيعمجلا  لح  حرتقم  ىلع  ةـقفاوملاب  ةرادإلا  سلجم  رارق  رودـص  لاح  يف   - 2
: يتآلا حارتقا  هيلعو  هتاببسمو ، كلذ  تارربم  ًايدبم  هآر  امب  ةيداعلا 

.ةيفصتلا لامعأب  مايقلل  رثكأ  وأ  دحاو  ٍّفصم  أ - 
.ةيفصتلا ةدم  ب - 

.نيفصملا وأ  يفصملا  باعتأ  ج - 
.ةيعمجلا لاومأ  اهيلإ  لوؤت  يتلا  ةهجلا  د - 

نيفظوـملا دوـقع  كـلذ  يف  اــمب  لــحلا  رارق  رودـــص  نــيح  ىلإ  ةـــيعمجلا  ّلــح  نــيب  اـــم  ةرتــفلا  يف  ةـــيعمجلل  يماـــظنلا  عــضولا  ه -
ريغلا هاجت  تامازتلالاو 

هتيصوت ضرع  هيلعو  ةحئاللا ، هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ماكحألل  ًاقفو  ةيداعلا  ريغ  ةـيمومعلا  ةـيعمجلا  ةرادإلا  سلجم  وعدـي   - 3
.صوصخلا اذه  يف  تاحرتقملاو  تارربملاو  بابسألا  ءادبإ  عم  تيوصتلل ، ةيعمجلا  ّلح  نأشب 

: يتآلا ىلع  رارقلا  لمتشي  نأ  بجيف  ةيعمجلا ؛ لح  ىلع  ةقفاوملاب  ةيداعلا  ريغ  ةيمومعلا  ةيعمجلا  رارق  ردص  ةلاح  يف   - 4
.ةيفصتلا لامعأب  مايقلل  رثكأ  وأ  دحاو  ٍّفصم  نييعت  أ - 

.ةيفصتلا ةدم  ديدحت  ب - 
.نيفصملا باعتأ  ديدحت  ج - 

.ةيعمجلا لاومأ  اهيلإ  لوؤت  يتلا  ةهجلا  ديدحت  د - 
عامتجالا رضحمو  ةيداعلا  ريغ  ةيمومعلا  ةـيعمجلا  رارق  نم  ةروصب  ةفرـشملا  ةـهجلاو  زكرملا  دـيوزت  ةرادإلا  سلجم  ىلع  بجي   - 5

.اهداقعنا خيرات  نم  ًاموي  ( 15  ) لالخ
نييعت قـيرط  نـع  ةيفـصتلا  ىلع  ةــقفاوملاب  زكرملا  رارق  مالتــسا  دــعب  ةيفـــصتلا  تاءارجإ  ةرـــشابم  ةرادــإلا  سلجم  ىلع  بــجي   - 6

.هعم ةيفصتلا  تاءارجإب  ءدبلاو  يفصملا 
نم ريرقتب  ًابوحـــصم  غــالبإلا  نوــكيو  ةيفـــصتلا ، لاـــمعأ  ءاـــهتناب  ةفرـــشملا  ةـــهجلاو  زكرملا  غـــالبإ  ةرادـــإلا  سلجم  ىلع  بــجي   - 7

.ةفاك ةيفصتلا  ليصافت  حضوي  يفصملا 
يف ةلماعلا  ةيلهألا  تاسسؤملا  وأ  تاـيعمجلا  نم  رثكأ ؛ وأ  ةـيعمج  ىلإ  ةـفاك  اـهلح  مت  يتلا  ةـيعمجلا  تاـكلتمم  لوؤت  نأ  زوجي   - 8

.لحلا رارق  اهيلع  صني  نأ  ةطيرش  زكرملا  ىدل  ةلجسملاو  اهنم  ةبيرقلا  وأ  اهتامدخ  ةقطنم 

: نوتسلاو ةعساتلا  ةداملا 
ةيمومعلا ةيعمجلا  رارق  رودـص  دـعب  اهتادنتـسمو  اـهلاومأو  ةـيعمجلا  لوصأ  يف  فرـصتلا  مدـع  ةـفاك  ةـيعمجلا  يبوسنم  ىلع  بجي 

ةيعمجلا لوصأ  ميلـست  كـلذ  نـمو  ناـقتإو ، ةعرــسب  هـيلإ  ةـلكوملا  ماـهملا  ءاـهنإ  لـيبس  يف  يفــصملا  عـم  نواـعتلا  مـهيلعو  اـهلحب ،
.اهبلط درجمب  يفصملا  ىلإ  اهتادنتسمو  اهلاومأو 

: نوعبسلا ةداملا 



يذيفنتلا  سيئرلا 

 
مليوسلا يلع  نب  دمحأ 

: ةيتآلا تاءارجإلا  ذاختا  ةيفصتلا  همامتإ  درجمب  يفصملا  ىلع  بجي 
.اهيف نيلماعلا  هاجتو  ىرخألا  تاهجلا  هاجت  ةيعمجلا  تامازتلا  دادس   - 1

.دجو نإ  عربتملا  طرشو  ةيصولاو  فقاولا  طرش  ةاعارم  يفصملا  ىلع  بجي   - 2
ىلع ءانب  زكرملا -  نم  ردـصي  رارقب  زوجيف  اهمامتإ ؛ نود  ةيفـصتلا  تاءارجإ  نم  ءاـهتنالل  يفـصملل  ةددـحملا  ةدـملا  تضقنا  اذإ   - 3

.رخآ ٍّفصم  نييعت  زكرملل  نوكي  اهلالخ  ةيفصتلا  متت  مل  اذإف  ىرخأ ، ةدمل  اهديدمت  يفصملا -  نم  بلط 

سماخلا بابلا 
ةماع ماكحأ 

: نوعبسلاو ةيداحلا  ةداملا 
تاسسؤملاو تايعمجلا  ماظن  ماكحأ  هيلع  قبطتف  صن  هنأشب  دري  مل  امو  اهحئاول ، اهيلع  ىنبتو  ةيعمجلل  ًةمكاح  ةحئاللا  هذـه  ّدـُعت 

.ةيذيفنتلا ةحئاللاو  ةيلهألا 

: نوعبسلاو ةيناثلا  ةداملا 
.زكرملا نم  اهدامتعا  خيرات  نم  ًاءدب  ةحئاللا  هذهب  لمعي 


